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ترديدها در زمانبندي و اجراي طرح پزشك خانوادهي شهري

پزشك خانواده
اجرا نميشود؟

 .91/7/30با بروز مشكالت اجرايي در استانهاي مجري طرح پزشك خانوادهي
شهري (نسخهي  ،)02ادبيات مسووالن وزارت بهداشت و نمايندگان مجلس دربارهي
اين طرح روزبهروز در حال تغيير است .اكنون بهجاي جمالتي كه ترجيعشان «اجرا
ميشود» و «آغاز شد» بود و بهجاي امر و نهيهاي تحكمآميز ،آنچه بيش از همه
شنيده ميشود ،جمالت دوپهلوي مجريان طرح است كه گويي سعي دارند براي
خود زمان بخرند و انتقادهاي اعضاي كميسيون بهداشت مجلس كه ظاهرا ً دريافتهاند
از اين امامزاده انتظار معجزه نبايد داشت.
در حالي كه طبق وعدههاي پيشين وزارت بهداشت ،اجراي برنامهي پزشك
خانواده ميبايست تا كنون در تمامي شهرهاي كشور آغازشده باشد ،تا امروز اين
برنامه تنها در  4استان كشور «رسم ًا» كليد خورده و در همين استانها نيز از مرحلهي
ثبتنام پزشكان و بيماران در برخي شهرستانها فراتر نرفته و چنانكه خبر ميرسد،
در اين مرحله نيز با دشواريها و نابهسامانيهاي زيادي همراه بوده است.
اگرچه ريیس ستاد اجرایی برنامهي پزشک خانواده در وزارت بهداشت علت
تاخير در اجراي اين برنامه را سختگيري وزارت بهداشت در تاييد استانهاي مجري
طرح اعالم ميكند ،اما ظاهرا ً مشكالت مالي و بدهي كالن بيمهها به وزارت بهداشت
نيز در اين مساله بيتاثير نيست .در تازهترين اظهار نظر ،رييس كميسيون بهداشت
مجلس با تاكيد بر اينكه دولت در اجرای پزشک خانواده خطا کرده است ،ميگويد:
«اجرای طرح پزشک خانواده به این صورت مفت گران است!»

تا خرداد  ۹۲در کل کشور
اجرا میشود

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

تردید داریم در این دولت
اجرا شود

 ،91/7/2خبرگزاری فارس :عضو
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
گفت« :تردید داریم برنامهي پزشک
خانواده در این دولت اجرا شود ،چون
بودجهي الزم تامین نشده ،کادرسازی
صورت نگرفته و فرهنگسازی انجام
نشده است و اگر این برنامه اجرا نشود،
هرج و مرج بیشتری بر حوزهي سالمت
حاکم میشود».

ريیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:

 ۱۰۰میلیارد تومان بدهی
بیمهها به علوم پزشکی
تهران

 ،91/7/5خبرگزاری فارس :ريیس
دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت:
«مجموع بدهی بیمهها به مراکز درمانی
علوم پزشکی تهران  ۱۰۰میلیارد تومان
است».
باقر الریجانی در ادامه دربارهي
مراحل اجرایی طرح پزشک خانواده
بیان داشت« :در سطح وزارت بهداشت

خبرنامهی داخلی انجمن پزشکان عمومی رشت

خبرگزاری فارس :سیدحسن
امامی رضوی ،معاون درمان وزارت
بهداشت« :برنامهي پزشک خانواده
تا اواسط شهریور در اکثر شهرهای
کشور بهجز تهران اجرایی میشود
و با اجرای آن ،مراجعهي مستقیم
مردم به پزشک متخصص محدود
میشود و بیمهها فقط با ارجاع
پزشک خانواده هزینهي خدمات
تخصصی را پرداخت میکنند».
خبرگزاری فارس :عليرضا
مصداقينيا ،معاون بهداشتي وزیر
بهداشت« :اجرای برنامهي پزشک
خانواده در تمام شهرها بهطور
همزمان آغاز شده است .با اجرای
این طرح  ۲۳هزار پزشک مسوولیت
سالمت  ۵۰میلیون شهرنشین را
بهعهده میگیرند و تا اول مهر
همهي مردم کشور باید پزشک
خانوادهي خود را انتخاب کرده
باشند».

91/4/24

 ،91/6/28خبرگزاری فارس:
ريیس ستاد اجرایی برنامهي پزشک
خانواده در وزارت بهداشت گفت:
«وزارت بهداشت قصد دارد تا خرداد
 ۹۲برنامهي پزشک خانواده را در کل
شهرهای کشور اجرا کند اما مصوبهي
دولت تا فروردین  ۹۳برای اجرای این
برنامه فرصت داده است و مصوبهي
مجلس نیز اجرای این برنامه تا پایان
برنامهي توسعهي پنجم است».
محمد شریعتی افزود« :با اقدامات
وزارت بهداشت تاکنون اجرای برنامهي
ملی پزشک خانواده در  ۴استان تهران،
مازندران ،سیستان و بلوچستان و فارس
آغاز شده است و  ۱۷استان دیگر
برای اجرای این برنامه اعالم آمادگی
کردهاند».
وی ادامه داد« :از این پس ستاد
اجرایی برنامهي پزشک خانواده برای
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ريیس ستاد اجرایی پزشک خانواده:

تایید شروع برنامهي پزشک خانواده
در استانها سختگیری بیشتری میکند
و هر استان باید برای شروع رسمی این
برنامه ،یک چک لیست حاوی  ۵۰آیتم
را پر کند و در صورتی که حداقل ۹۸
درصد آیتمهای این چک لیست آمادگی
استان را نشان دهد ،ستاد اجرایی افتتاح
رسمی برنامه توسط وزرا را تایید
میکند».

عابد فتاحی با اشاره به مشكالت نظام
سالمت افزود« :برنامهي پزشک خانواده و
نظام ارجاع قرار است برای اصالح این
سیستم معیوب اجرا شود اما بهشرطی که
مسووالن بتوانند بهدرستی و بهموقع این
برنامه را اجرا کنند .اما بنده و بسیاری از
دوستانمان در مجلس بهجد تردید داریم
که این برنامه در این دولت اجرا شود زیرا
اجرای این برنامه بودجهي قدرتمندی
میخواهد که هنوز تامین نشده است،
فرهنگسازی عمومی برای اجرای این
برنامه صورت نگرفته است و کادرسازی
میخواهد که انجام نشده است».
وی ادامه داد« :بسیاری از
زیرساختهای فنی برای اجرای این
برنامه هنوز وجود ندارد .قرار بود
دولت  ۶هزار میلیارد تومان از محل
صرفهجویی اجرای برنامهي هدفمندی
یارانهها به وزارت بهداشت بدهد که
هنوز انجام نشده است و همین مساله
باعث میشود که وزارت بهداشت
در اجرای این برنامه از نظر مالی کم
بیاورد».

تمام تمهیدات در اینباره انجام شده
است و هر روز نیز اقدامات جدیدی به
این طرح اضافه میشود».
وی خاطرنشان کرد« :امید است
با حمایت بیمهها از پزشک خانواده
بتوانیم با سرعت بیشتری مراحل این
طرح را در کشور توسعه دهیم».
ريیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیان داشت« :طرح پزشک خانواده یک
تحول بزرگ در ارايهي خدمات درمانی
است و این طرح در تمام دنیا برای
مستقر شدن سالها بهطول انجامیده
است».

دکتر قربانی:
 02در گیالن بهتعویقبیافتد

 .91/4/9عضو کمیسیون بهداشت
مجلس شورای اسالمی در جمع پزشکان
گیالنی خواستار تعویق اجرای طرح
پزشک خانوادهی شهری ( )۰۲تا زمان
رفع مشکالت اجرایی آن شد.
دکتر محمدحسین قربانی نمایندهی
مردم آستانهی اشرفیه روز جمعه  ۹تیر
در همایش «پزشک خانواده در شهرهای
ما» گفت« :در اولین نطق پیش از دستور
خود از وزیر بهداشت خواهم خواست
بهدلیل شرایط خاص استان گیالن و تعداد
زیاد پزشکان استان نسبت به جمعیت زیر
پوشش ،تا هنگام انجام کار کارشناسی
بیشتر ،اجرای طرح پزشک خانوادهی
شهری ( )۰۲را در این استان متوقف
سازد».
وی با تاکید بر قانونی بودن این طرح
و ضرورت اجرای صحیح آن برای سامان
دادن به اوضاع آشفتهی نظام سالمت ،به
برخی مشکالت بودجهای و اجرایی آن
اشاره و اظهار امیدواری کرد با مشارکت
فعاالن صنفی جامعهی پزشکی ،اشکاالت
این طرح پیش از اجرا برطرف شود.
در این همایش که با مشارکت
شورای هماهنگی انجمنهای پزشکان
عمومی گیالن ،شورای هماهنگی نظام
پزشکیهای گیالن و انجمن داروسازان
گیالن و با حضور جمع زیادی از
گروههای مختلف جامعهی پزشکی استان
در تاالر همایش بیمارستان پورسینای
رشت برگزار شد ،دکتر انوش برزیگر
نایب رییس شورایعالی نظام پزشکی
کشور و رییس شورای هماهنگی نظام
پزشکیهای استان ،دكتر ابوالقاسم
پيروزي رييس مجمع انجمنهاي گروه
پزشكي استان ،دکتر حسن بهبودی رییس
دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،دکتر ارسالن
داداشی معاون بهداشتی و دکتر مرتضی
رهبر معاون درمان این دانشگاه ،دکتر
محمدحسین شهدینژاد مدیر کل سازمان
تامین اجتماعی و دکتر حمید علیان رییس
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
استان نیز حضور داشتند.
گزارش کامل این همایش را در
سايت انجمن پزشكان عمومي رشت
( )Rashtgpa.comبخوانيد.
کمیتهی درمانگران سوءمصرف مواد
تشکیل شد

 .91/5/21رییس شورای هماهنگی
انجمنهای پزشکان عمومی گیالن از
تشکیل کمیتهی درمانگران سوءمصرف
مواد در این شورا خبر داد.
دکتر مهران قسمتیزاده در گفتوگو
با سایت انجمن پزشکان عمومی رشت،
ضمن اعالم این خبر گفت« :هماهنگی با
مسووالن دانشگاه علوم پزشکی گیالن،
ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر مراکز
دولتی مربوطه ،انجام کار کارشناسی در
این امور ،جمعبندی نظرات همکاران و
ارایهی ان به مسووالن و نیز هماهنگی
در مورد برنامههای آموزشی و پژوهشی
در حوزهی اعتیاد از وظایف این کمیته
خواهد بود».
وی با با بیان اینکه اعتیاد از دیرباز از
معضالت اجتماعی کشور بوده و چند

فراسوی زنجیرهای پندار
دکتر آنهمحمد دوگونچی

آدمی نمیتواند تا ابد کودک بماند ،سرانجام باید به زندگی دشمنکیش وارد
شود .این را میتوان تحصیل واقعیت نامید.
زیگموند فروید
اگر من از تعجب یا تاسف شاخ
درآورم ،حیرت نکنید! گویی ما پزشکان
عمومی و مسوولین که چنین برداشتی
در مورد ما دارند ،در دو دنیای متفاوت
زندگی میکنیم .احتماالً ما پزشکان
عمومی به یک ُکرهي دیگر تعلق داریم.
مسوولین با این ذهنیت و با این نگرش
میخواهند طرحی عظیم و ملی را پیاده
کنند که هیچ سنخیتی با واقعیات ندارد.
بگذریم از اینکه این برخورد با شعور ما
پزشکان چه مایه باعث تاسف و رنجیدگی
است .من در این مقاله قصد ندارم وارد
جزییات شوم .همکاران گرامی من در
همهي سطوح بهصورت مستدل مسایل
را مورد بحث قرار دادهاند ،بنده فقط
رووس مطالب و نکات عمده را مورد
بررسی قرار میدهم.

روزنامهي شرق ،یکشنبه  ۲۵تیر
 ،۹۱صفحهي اول :محمدرضا رحیمی
در مراسم افتتاح طرح ملی پزشک
خانوادهی شهری« :طبیعی است که این
کار بزرگ مخالف نیز داشته باشد و این
افراد اقلیتیاند که یا گرفتار جهل هستند
یا منافعی دارند که بهخطر میافتد .آنها
که  ۱۵۰تا  ۲۰۰میلیون درآمد دارند و
مالیاتی نیز پرداخت نمیکنند یا کمتر
از مقدار مناسب پرداخت میکنند ،از
اجرای این طرح نگران هستند».
خبرنامهی شورای هماهنگی
انجمنهای پزشکان عمومی گیالن،
شمارهي  ،۱تیر  :۹۱دکتر شریعتی،
قائم مقام معاون وزیر بهداشت« :گروه
کوچکی از پزشکان که در گذشته با
کارهای غیرعلمی منافع زیادی کسب
میکردند و با اجرای برنامهی ملی
پزشک خانواده منافعشان بهخطر
میافتد ،مشغول جوسازی علیه این
برنامه هستند اما وزارت بهداشت آنها
را جدی نمیگیرد ...این افراد همانهایی
هستند که رفتارهای غیرعلمی در
برخورد با بیماران دارند از جمله اینکه
روزی  ۱۲۰بیمار میبینند که با هیچ
استانداردی سازگاری ندارد و آسیب
چنین رفتارهای منفعتگرایانه به مردم
و سالمت جامعه میرسد ...اکنون
پزشکانی که روزی  ۱۲۰بیمار ویزیت
میکنند و با کورتنتراپیهای غیراصولی
و بیمورد سالمت مردم و نسل آینده را
بهخطر میاندازند ،با بیان چنین مسايلی
بهدنبال این هستند که حرفشان را
پیش ببرند اما برنامهي پزشک خانواده
یک برنامهي ملی است که منافع آن به
همهي مردم جامعه و جامعهي پزشکی
خواهد رسید».

 .۱مصایب پزشکان عمومی
ما پزشکان عمومی شدهایم مادهي
آزمایشگاهی آزمایشگران گوناگون.
اصطالح «موش آزمایشگاهی» را بهکار
نمیبرم که اسائهي ادب نکرده باشم .هر
چند یک نکتهي مشترک وجود دارد:
از موش آزمایشگاهی برای آزمایش
شدنش اجازهای نمیگیرند ،از پزشکان
هم همینطور؛ فقط قراردادی ناعادالنه
و توهینآمیز برایش تنظیم میشود و
بعد از او خواسته میشود پای قرارداد
یکطرفه را انگشت بزند .هیچوقت با ما
بهعنوان طرف دوم قرارداد (فروشندهي
خدمات) وارد مذاکره نشدند .با یک
کارگر ساده (که حرمتش محفوظ است)
برای انجام یک کار ساختمانی مذاکرهای
میشود ،ولی با پزشکان عمومی
برای اجرای طرحی عظیم هیچگونه
هماهنگی و توافقی صورت نمیگیرد.
با این تحوالت ،پزشکان عمومی
سرنوشت محتومشان این است که دایم
در اضطراب و ناامنی بهسر برند.

مقدمه
من فقط دو مورد از گفتهها و نظرات
دولتیان را در مورد پزشک خانواده
نقل کردم .در عجبم و نمیدانم با این
حیرت چه برخوردی داشته باشم .گاه
میاندیشم حتی نقل این گفتهها هم
هیچگونه توجیهی و جایگاهی در دنیای
واقعیات ندارد .هر دو مقام مورد بحث
میدانند (البته ظن غالب این است) که
این طرح مربوط به پزشکان عمومی
است .یک لحظه به این دو مفهوم
بیاندیشیم :پزشک عمومی و روزی ۱۲۰
بیمار ،پزشک عمومی و ماهی  ۱۵۰تا
 ۲۰۰میلیون درآمد؟!

 .۲عدم همخوانی صدر و ذیل
ادعاها
طراحان این پروژه از پزشک عمومی
بهعنوان سنگربان و دروازهبان سالمت
یاد میکنند؛ او را بهعنوان ستون اصلی
و خاکریز اول طرح میشناسند و این
کالم را بهطور مرتب به زبان میآورند:
برای ارتقای جایگاه و منزلت پزشک
عمومی.
این صدر قضیه؛ اما ذیل قضیه :پزشک
عمومی مطب و پرسنل و تمام لوازم را
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بهطور مجانی در اختیار وزارتخانه
قرار بدهد ،ماما یا پرستار استخدام بکند،
(کاری که دولت با آن یال و کوپالش
از انجام آن عاجز است) و بهصورت
کارمند بیاجر و مواجب دولت در بیاید.
چون نه فقط اجر و مواجب مورد نظر
آقایان کفاف هزینهها را نخواهد کرد،
بلکه پزشک از جیب هم باید مایه
بگذارد .چند برابر از ما کار میخواهند
(تشکیل پروندهي الکترونیک ،آنکال
بودن دایم و )...آن وقت دریافتی ما
را به يكپنجم تقلیل میدهند .آن هم
وعدهي سرخرمن ،یعنی پس از پایش
توسط عناصری مادونتر از پزشک.
این صدر و ذیل چه میگویند؟
آقایان در مورد ما پزشکان عمومی و
شعور مردم چگونه فکر میکنند؟
 .۳نابودی بخش خصوصی
نتیجهي محتوم این طرح نابودی
طبابت در بخش خصوصی خواهد بود.
متخصصین هم متوجه باشند که پس
از ما سراغ آنها هم خواهند آمد .کیان
مطب ،یک نهاد مقدس است .ما پزشکان
عمومی به این اعتقاد راسخ پایبندیم و
از آن دفاع خواهیم کرد .پزشک عمومی
به مردم نزدیکتر است چون وقت
بیشتری برای بیمار میگذارد ،هزینهی
کمتری برايش دارد و محرم و مشاور
مردم است .مطب پزشکان عمومی
پناهگاه مردم است .با این طرح این
پناهگاه نابود خواهد شد .مطمئن باشید
پزشکان با تمام توان از کیان مطب دفاع
خواهند کرد .هدف این طرح نابودی
مطب است ،ولی آیا در این کار موفق
خواهند شد؟ من نمیدانم آیا طراحان
این طرح ،یک روز مطبداری کردهاند
یا خیر؛ اگر آری ،آخر این چه نیتی است
که مطب نابود شود؟ اگر مطبداری
نکردهاند ،به چه مناسبت راجع به خانه
و کاشانه و پناهگاه یکصدهزار پزشک،
یکجانبه و ناعادالنه رفتار میکنند و
تصمیم میگیرند؟
 .۴ظهور طبی عجیب و غریب
اینکه بیمار رایگان ویزیت شود،
رایگان تزریقاتش انجام شود و رایگان
دارو بگیرد (آن هم بهقیمت ورشکستگی
پزشک عمومی) توهم است یا واقعیت؟
جواب را به خوانندهي فهیم واگذار
ادامه در صفحهی 3

ادامه از صفحهی 2

میکنم.
اگر خداینکرده آن روز بیاید که
مطبهای خصوصی جمع شوند،
مراکزی با ازدحام و هجوم سرسامآور
ایجاد خواهد شد (چون همه چیز
رایگان است) ،ارزش و اهمیت کار
طبابت مخدوش خواهد شد ،توقعات
بسیار باال خواهد رفت و هرج و مرج
و درگیری تتمهي حرمت و قداستی را
که در طب هست نابود خواهد کرد.
حتی مسوولین تزریقات زیر بار تزریق
یامفت نخواهند رفت .آن وقت برای
یک تزریق ساده (که قب ً
ال بهراحتی انجام
میشد) زیرمیزی رایج و شایع خواهد
شد .چه چشماندازی!
آیا آن زمان مرجعی خواهد بود که
طراحان چنین طرحی را بازخواست
کند و خسارات مادی و معنوی
محاسبهناپذیر را مطالبه نماید؟! این طرح
را از هر زاویهای که بنگریم سواالت
وحشتناک در ذهن نمودار میشود :ما
در چه فضای مبهم و خطرناکی داریم
وارد میشویم؟ فضایی که نمیدانیم به
کجا منتهی خواهد شد .این طرح بر چه
شواهد و مستنداتی استوار شده است؟
آقای محمدرضا رحیمی میتوانند یک
نفر پزشک عمومی را معرفی کنند که
از راه طبابت در ماه  ۱۵۰تا  ۲۰۰میلیون
درآمد داشته باشد؟ یا آقای دکتر شریعتی
یک نفر پزشک عمومی را امروزه روز
به ما نشان بدهند که روزانه  ۱۲۰بیمار
داشته باشد؟
به مفهوم عنوان مقاله برمیگردم:
تحصیل واقعیت .واقعیت بیرحم
است ،با کسی تعارف ندارد و ُچرت
خیالپروری را پاره میکند .انسان
ادامه از صفحهی 1
ريیس ستاد اجرایی پزشک خانواده:

شرایط افتتاح پزشک
خانواده سخت میشود
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ستاد اجرایی برنامهي پزشک خانواده از
سخت شدن شرایط افتتاح رسمی برنامه
پزشک خانواده در استانها خبر داد.
محمد شریعتی گفت« :مسووالن
تعداد زیادی از استانها برای افتتاح
رسمی این برنامه در استان خود اعالم
آمادگی کردهاند اما سیاست وزارت
بهداشت این است که از این پس
سختگیری بیشتری برای افتتاح رسمی
این برنامه خواهد شد».
ريیس مرکز توسعهي شبکهي
وزارت بهداشت گفت« :یک چک
لیست حاوی  ۵۷آیتم مورد نیاز برای
افتتاح رسمی برنامهي پزشک خانواده
به تمام دانشگاههای علوم پزشکی
کشور ارسال شده است و از این پس
زمانی این برنامه با حضور مسووالن
عالیرتبهي کشور از وزارت بهداشت و

یکهو از آسمان توهم و خیالپردازی
سقوط میکند و خود را روی زمین
سخت واقعیت مییابد .زمینی سخت
و سنگالخ ،و در محاصرهی مشکالتی
که سعی میکرد نبیند! من به طراحان
این طرح واقعیتها را گوشزد میکنم.
بگذارید بنده هم یک لحظه در خیال
غوطهور شوم :با شور و شوق وارد این
طرح میشوم ،سر از پا نمیشناسم ،اما
چند ماهی میگذرد نه فقط خرج مطبم
درنمیآید ،ماهی کلی از جیب باید مایه
بگذارم؛ یک بابایی باید بیاید بنده را
ارزیابی فرماید که کارم را درست انجام
دادهام یا نه؛ پرستار یا ماما هی به من
فشار میآورند آقای دکتر حقوق ما چی
شد؛ پرسنل مطب ،مالک مطب به من
هجوم میآورند؛ من چه جوابی دارم؟
از قرار هر بیمار  ۱۷۵۰تومان ،اگر
بهفرض هزار نفر تحت پوشش داشته
باشم ،میشود  1.750.000تومان که
حدود  70درصد هزینهی 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
باید هوشیار باشند .این طرح ابهامات
زیادی دارد .نه منابع مالیاش مشخص
است ،نه تضمینی برای پرداخت این
چندرغاز وجود دارد .پذیرفتن چنین
طرح ناعادالنهای ،یک خودکشی است.
آقایان طراحان! مطب و اجارهي
مطب سرسامآور ،واقعیت است.
استخدام یک پرستار یا ماما یک واقعیت
است (با تعهد مالی درازمدت از قبیل
بیمه و ادارهی کار و .)...سرانهي ۱۷۵۰
تومان یک واقعیت شرمآور و تحقیرآمیز
است .پروندهی الکترونیک یک واقعیت

وقتگیر و پرهزینه است .آنکال بودن
تا لب گور یک واقعیت دردسرساز
است ،اینهمه واقعیتهای سنگین
و واقعیتهای دیگر که مجالی برای
آن اینجا نیست ،جلوی روی ماست.
شما فکر میکنید ضریب هوشی پزشک
ولی خدا حرف
چقدر است؟ آن
ِّ
جاودانهای زده بود« :حرف حقی است
که هدفش باطل است ».اینکه به اوضاع
آشفتهي 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
بار نابودی مطب بخش خصوصی که
پناهگاه مردم است ،نخواهد رفت.
البته قبول که در طب ،هم دولتی و
هم خصوصی ،ناهنجاریهایی وجود
دارد؛ ولی کدام رودخانه است که در
حاشیهاش خس و خاشاک نباشد؟ آیا
باید رودخانه را از بین برد؟ رودخانه
از بین برود ،مردم به خاک سیاه خواهند
نشست که البته آن روز هرگز نخواهد
آمد .راه برونرفت از این مصایب این
است که مسوولین طرحی شسته رفته
را با همکاری نهادهای صنفی و جلب
موافقت پزشکان (بهعنوان فروشندهي
خدمات) و منطبق بر واقعیتهای
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی تنظیم و
اجرا كنند .هر زمان طرحی به امضای
نمایندگان صنفی ما برسد ،ما آمادگی
اجرای آن را خواهیم داشت .امیدوارم
آن روز دور نباشد.
---------------

وزارت تعاون افتتاح میشود که  ۸۰تا
 ۹۰درصد زیرساختهای اعالم شده در
این شاخصها در استان مربوطه آماده
شده باشد .در غیر این صورت ،اجازهي
افتتاح رسمی برنامه داده نمیشود».

صورت اجرا شود ،بهتر است منتفی
شود و از قید اجرای آن بگذرند .سطح
دوم و سوم پزشک خانواده در حالی
اجرا نشده است که شرایط بسیار نگران
کننده است و بهطور کلی اجرای طرح
پزشک خانواده به این صورت مفت
گران است».
وي با انتقاد از وضعیت نابههنجار طرح
پزشک خانواده در کشور گفت« :در حالی
طرح پزشک خانواده را در روستاها اجرا
کردیم که مردم از آن رضایت نداشتند و
هماکنون این طرح در شهرها نیز اجرا
میشود .دولت در اجرای طرح پزشک
خانواده در روستاها بهطور کلی خطا کرد
و حاال میخواهیم این طرح را در شهرها
اجرا کنیم که مطمئن ًا با این شرایط موفق
نخواهیم شد».
شهریاری گفت« :تا چند وقت دیگر
فضای کشور بهسمت انتخابات و
دعواهای سیاسی بین کاندیداها خواهد
رفت که بهطور کلی نمیتوان انتظار
داشت در هفت هشت ماه آینده اتفاق
عجیب و غریبی در حوزهي سالمت
بیافتد».

دکتر آنهمحمد دوگونچی
نایب رییس انجمن پزشکان عمومی رشت
نشاني :رشت ،میدان زرجوب ،تلفن:
۸۸۲۴۴۲۷

ريیس کمیسیون بهداشت مجلس:

دولت در اجرای پزشک
خانواده خطا کرد

 ،91/7/22خبرگزاری فارس :ريیس
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
با انتقاد از وضع اجرای طرح پزشک
خانواده گفت« :ريیسجمهور در فصل
بودجه با حضور در مجلس عنوان کرد
که طی دو سال پزشک خانواده را اجرا
خواهیم کرد که بعد از گذشت یک سال
و نیم از برنامهي پنجم توسعه ،اقدام
قابل توجهی در این بخش صورت
نپذیرفته است».
حسينعلي شهرياري افزود« :پزشک
خانوادهای را که ما از آن شناخت داریم،
با پزشک خانوادهای که در حال حاضر
در کشور اجرا میشود کام ً
ال متفاوت
است و اگر قرار است این طرح به این
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سالی است که نظام سالمت کشور نیز به
این نتیجه رسیده که با این معضل بهعنوان
بیماری برخورد و درمان این بیماری را
در مراکز درمان سوءمصرف مواد پیگیری
کند ،گفت« :اگرچه در این امر همکاران
گروههای دیگر پزشکی نیز فعال بوده و
بخشی از بار درمان را برعهده گرفتهاند،
ولی در مجموع پزشکان عمومی مهمترین
رکن در این نوع مداخلهی درمانی
هستند».
دکتر مهران قسمتیزاده افزود« :اما
چون اعتیاد امری پیچیده و چندوجهی
است و بخشها و سازمانهای گوناگونی
از اجتماع و دولت نیز در ان موثر و
دخیل هستند و مقابله با اعتیاد نیاز به
هماهنگی تمام سازمانها و بخشها
دارد ،انجمنهای صنفی از نهادهای
موثری هستند که میتوانند این هماهنگی
را ایجاد کنند ،بنابراین شورای هماهنگی
وظیفهی خود دانسته است که در این
مورد تالشهای همکاران خود را در
قالب کمیتهی درمانگران سوءمصرف
مواد سامان دهد».
وی همچنين از برگزاري دو نشست
کمیتهی درمانگران در ماه اخیر با معاونان
درمان و دارو و غذای دانشگاه علوم
پزشکی گیالن خبر داد.
پزشکانگیالنیدرنامهبهرییسدانشگاه:
تا طرح  ۰۲اصالح نشود ،در آن
شرکت نمیکنیم!

 ۴۱۸ .91/5/26پزشک گیالنی از
شهرستانهایرشت،الهیجان،صومعهسرا،
فومن ،بندر انزلی و شفت در نامهای به
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن،
تاکید کردند از نامنویسی در نسخهی ۰۲
طرح پزشک خانوادهی شهری خودداری
خواهند کرد.
بهگزارش سايت انجمن پزشكان
عمومي رشت ،امضا کنندگان این نامه با
بیان «اعتقاد راسخ به مبانی نظام سالمت
مبتنی بر طرح پزشک خانواده و نظام
ارجاع» ،دستورالعمل  ۰۲را «بسیار شتابزده
و بدون توجه به زیرساختهای الزم برای
استقرار نظام سالمت مبتنی بر نظام ارجاع
و پزشک خانواده» دانستند و از دکتر
حسن بهبودی خواستند تا رفع نواقص و
ابهامات این دستورالعمل ،اجرای آن را در
این استان بهتعویق اندازد.
نويسندگان نامهي فوق با اعالم اينكه
دستورالعمل  02بدون توجه به نظرات
کارشناسی نمایندگان صنفی جامعهی
پزشکی تهیه شده است ،افزودند« :از
اینرو آن را روشی مناسب برای ایحاد
تحول در نظام سالمت کشور نمیدانیم و
بهمنظور رفع نواقص و ابهامات خواهان
بازنگری آن در فضایی کارشناسانه و
در جمعی متشکل از تمامی نهادهای
تصمیمگیر و همچنین با حضور نمایندگان
جامعهی پزشکی بهویژه انجمن پزشکان
عمومی ،سازمان نظام پزشکی و دیگر
انجمنهای علمی گروه پزشکی هستیم.
بنابراین تا آن زمان از نامنویسی در این
طرح بهعنوان پزشک خانواده خودداری
میکنیم و از آن مقام محترم نیز انتظار
داریم تا رفع نواقص و ابهامات این
دستورالعمل ،اجرای آن را در این استان
بهتعویق اندازند».

دكتر ايرج صديقي:

لطف ًا در آغاز از خودتان براي ما
بفرماييد.
من متولد  29شهريور سال  1316و
اهل سبزهميدان رشت هستم .پدرم كارمند
و مادرم خانهدار بودند .دورهي دبستان را
در مدرسهي عنصري گذراندم .دو سال
اول دبيرستان را در مدرسهي نوربخش
درس خواندم كه در  28مرداد  1332آن
مدرسه منحل شد و بقيهي تحصيالتم را
در دبيرستان شاهپور (شهيد بهشتي فعلي)
گذراندم .در سال  1336هم در دانشگاه
علوم پزشكي تبريز پذيرفته شدم.
خودتان به پزشكي عالقهمند بوديد
يا بهاصرار خانواده اين رشته را انتخاب
كرديد؟
خودم عالقهمند بودم.
و پس از پايان تحصيالت؟
در دورهي سربازي بهعنوان سپاهي
بهداشت در منطقهي عمارلو رودبار مشغول
بهكار شدم و بعد از آن به عنوان مسوول
طب پيشگيري در شهرستان رودبار به
استخدام بهداري سابق درآمدم.
در مدت خدمت دولتي در چه مناطق
و پستهايي خدمت كرديد؟
پس از مدتي كه مسوول طب پيشگيري
رودبار بودم ،رييس بهداري فومن شدم.
بعدها هم كارشناس ارشد بهداشت
خانواده ،کارشناس ارشد بیمهی خدمات
درمانی شبکهها و عضو کمیسیون پزشكي
معاينهي مشمولين نظام وظيفه بودم که
این پستم تا خاتمهي خدمت اداريام
ادامه یافت .در مراكز بهداشتي -درماني
رشت هم بهعنوان پزشك و سرپرست كار
كردم و در زمان جنگ هم بهمدت یک ماه
سرپرست گروه اعزامي به گيالن غرب

گفتوگو :دکتر رقیه حجفروش

عکس :مهراب جوزی

برای گفتوگو با دکتر صدیقی در مطب
ایشان قرار گذاشتیم .ساختمانی قدیمی در
محلهای قدیمی :سبزهمیدان ،اول پیرسرا.
حتی تابلوی مطب بهسبک قدیم فلزی بود
نه نئون .در مطب دکتر همهچیز آدم را بهیاد
گذشته ميانداخت؛ میز ،صندلی ،کولر و
پنکهای که در اتاق ویزیت روشن بود.
حتی عکس پرستار روی دیوار که شايد
دهها سال بود با لبخندي دست به روی
بینی میگفت :هیس! یاد زمان کودکی و
مطبهای آن زمان افتادم .اما در کنار همهی
این چیزهای قدیمی قشنگ ،یک مونیتور
السیدی جدید و نسبت ًا شیک روی میز
دکتر با بقیهی وسایل ناهمخوانی داشت.
رایانه ،دریچهای به دنیای مجازی اینترنت و
صفحات اجتماعی که امروزه محبوب قلب
جوانهاست .صفحهی فیسبوک باز بود.
از اینکه دیدم دکتر صدیقی عزیز اینقدر
بهروز و «آپتودیت!» است متعجب شدم
و در عینحال لذت بردم .بزرگترین حسن
این گفتوگو این بود که بعد از آن من
هم به جرگهی دوستان فیسبوکی دکتر
پیوستم .حاال دیگر «استاتوس»های جدید
دکتر را ميخوانم ،برایشان «الیک» میزنم
و «کامنت» میگذارم. ...

پزشک قدیمی امروزی!

ميكروبيولوژي است.
شما در انتخاب رشتهي فرزندتان
نقش داشتيد؟
خير؛ به انتخابشان احترام گذاشتم و
خودشان انتخاب كردند.
اهل مطالعه هستيد؟
بله .اگر بگويم مطالعهي علمي كه
كليشهاي است ،اما رمان و شعر ميخوانم.
اشعار حافظ و سعدي را دوست دارم و

بودم .همچنين كارشناس مسوول مبارزه
با بيماريهاي واگير و غيرواگير استان
گيالن و عضو كميتههاي تاالسمي ،جذام،
پيشگيري از عوارض کمبود يد ،ایدز و
پژوهشي و ...بودم و در دورهي دو معاون
بهداشتي دانشگاه علومپزشكي گيالن هم
در زمانهای مختلف انجام وظايف برخي
وظايف تفويض شدهي آن معاونتها را
برعهده داشتم.

همانطور كه ميدانيد ،بهدنبال وقوع زمينلرزهي دلخراش آذربايجان و آوار
مصيبت بر سر هموطنانمان در شهرستانهاي اهر ،هريس و ورزقان ،جشن روز
پزشك امسال لغو و اعالم شد هزينههاي آن به جبران بخشي از آسيبهاي
زلزله اختصاص خواهد يافت.
اين در حالي بود كه تا آن زمان پزشكان نمونهي امسال ،هم در سازمان نظام
پزشكي و هم در انجمن پزشكان عمومي رشت ،برگزيده شده بودند كه بنا بر
شنيدهها ،تقدير از آنان به مراسم ديگري در اوايل ديماه موكول شده است .به
اين مناسبت و بهاحترام اين همكاران نمونه ،گفتوگوهاي ماهنامهي «پزشكان
گيل» با همكار پيشكسوت ،دكتر ايرج صديقي (يكي از دو پزشك نمونهي
منتخب نظام پزشكي رشت -همراه با دكتر رحمتاهلل بنان) و نيز دكتر حميد
طهماسبيپور و دكتر علياصغر اشرفنژاد (پزشكان برگزيدهي انجمن پزشكان
عمومي رشت) را تقديمتان ميكنيم.

شعرهاي جديد را هم ميخوانم.
موسيقي چطور؟
نه خيلي.
ورزش میکنید؟
قب ً
ال به شنا عالقهمند بودم و مرتب
ورزش ميكردم اما مدتي است كه ديگر
ورزش نميكنم.
ميدانم كه خيلي بهروز و اهل اينترنت
و فيسبوك هستيد .از المپيك چه خبر؟
اخبار المپیک را دنبال میکنم .مث ً
ال
ديشب کشتیگیر فرنگیکار ما سوریان

و فعاليتهاي صنفي؟
يك دوره عضو هيات مديرهي انجمن
پزشكان عمومي رشت و بهمدت چهار سال
هم عضو هيات مديرهي نظامپزشكي و
هيات بدوي انتظامی رشت بودم.
كي ازدواج كرديد؟
در دوران دانشجويي ازدواج كردم و
همسرم معلم بودند .دو فرزند پسر دارم
كه اولي پزشك و در مركز بهداشت
شاغل است و همسرشان هم پزشك
متخصص اطفال است .دومي هم كارشناس
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اولین مدال طالی المپیک را آورد که خیلی
خوشحال کننده بود.
مطبداري را ترجيح ميدهيد يا كار
دولتي را؟
كار دولتي بهنظرم خيلي خوب نيست.
طبابت آزاد را ترجيح ميدهم . .آقای
خودتی و نو كر خودت!
مريضهاي قديم هنوز پيشتان
ميآيند؟
بله؛ اکثر مريضهاي من از نوزادي بيمار
من بودهاند و حاال خودشان و فرزندانشان
برای ویزیت به مطب من میآيند.
نظرتان راجع به طرح پزشك خانواده
چيست؟
خود مساله درست است و اگر
اشكاالتش رفع شود ،قابل قبول است.
اما اينكه مطبهاي ما را تبديل به مراكز
بهداشتي -درماني كنند و ماما داشته باشيم
و ...همه اجباري است و نتيجه نميگيرد.
اميدواريم انجمن پزشكان و ساير همكاران
با فعاليتهايشان اشكاالت را اصالح كنند.
اخيرا ً شنيدهام خانم وزير اعالم كردهاند كه
بايد با پزشكان عمومي مذاكره كنيم.
رابطهتان با انجمن پزشكان عمومي
رشت چطور است؟
از اول عضو انجمن بوده و هستم و از
همكاران خوبم در انجمن راضيام.
خاطرهي خاصي از دوران كار و
تحصيل نداريد؟
من مدتي كه مسوول طب پيشگيري
شهرستان رودبار بودم يك روز در ميان از
شهر به روستا ميرفتم و يك شب در ميان
آنجا اقامت داشتم و خاطرات خوبي از آن
دوران دارم .در آن زمان انواع بيماريهاي
ادامه در صفحهی 5

پير نظام پزشكي رشت درگذشت
ِ

بهياد دکتر سعيد فرزد

ادامه از صفحهی 4

بچهها کجا بودند؟
نزدیک من و در رودبار ساکن بودند.
ولي همسرم اعتراضي نميكرد و با شرايط
كنار آمده بود.
بهنظر شما پزشكي امروز با گذشته
چقدر فرق دارد؟
خوب ،پزشكي در اين سالها از نظر

واگير مثل سرخك ،دیفتری و سياه زخم را
میديدم كه شما پزشكان جوان امروز اص ً
ال
نديدهايد .البته خوب كه نديدهايد چون با
واكسيناسيون ريشهكن شده است ،ولي اگر
هم ميديديد جالب بود!
موقعي كه در روستا بوديد همسر و

در آن زمان انواع بيماريهاي واگير مثل سرخك ،دیفتری
و سياه زخم را میديدم كه شما پزشكان جوان امروز اص ً
ال
نديدهايد .البته خوب كه نديدهايد چون با واكسيناسيون
ريشهكن شده است ،ولي اگر هم ميديديد جالب بود!

خود در اين جايگاه قرار ميگرفت.
عالوه بر چند دوره رياست هيات
انتظامي ،دبيري و نايب رييسي نظام
پزشكي رشت ،بنيانگذاري فصلنامهي
«پيك نظام پزشكي» رشت يكي از
اقدامات ارزشمند او در اين سازمان بود.
دكتر فرزد در فاصلهي سالهاي 1374
تا  1379مدير مسوولي اين فصلنامه را
برعهده داشت و موفق شده بود برايش
رتبهي پژوهشي دريافت كند .وي در
سالهاي گذشته چندين مقاله هم در

ماهنامهي «پزشكان» (نشريهي انجمن
پزشكان عمومي رشت) و «پزشكان
گيل» منتشر كرده بود.
دكتر سعيد فرزد در سال 1381
از سوي سازمان نظام پزشكي كشور
بهعنوان پزشك نمونه معرفي و تقدير
شد.
درگذشت اين همكار پيشكسوت
و ارجمند را به خانواد هي گرامي،
دوستدارانش و جامعهي پزشكي كشور
تسليت ميگوييم.

علم و روشهاي تشخيصي خيلي پیشرفت
كرده است .در آن دوره با آن امكانات ،در
تشخیص و درمان بيماريهاي واگير خيلي
خوب كار ميكرديم .امروزه خوشبختانه
اين بيماريها نسبت ًا خوب كنترل شده و
برخي ريشهكن شده و در عوض بيماري
بيماريهاي غيرواگير شايعتر شده است.
آرزوي برآورده نشدهاي داريد؟
من آرزو را براي كسي قبول ندارم  .هر
كس بايد هدفي در زندگي داشته باشد و
تالش كند به آن برسد.
خوب ،به اهدافتان رسيدهايد؟
تقريب ًا به  90درصدشان رسيدهام.
خوش بهحالتان .پس از كار و زندگي
راضي هستيد؟
بله؛ وقتي در ايران زندگي ميكنيم ،بايد
از زندگي راضي باشيم!
هيچوقت شده براي كار پزشكي به
همكاران ديگر يا متخصصين مراجعه
كنيد؟
ن دلیل كه ساير همكاران
بله؛ اما به اي 
از من ويزيت نميگيرند ،كمتر مراجعه
ميكنم.
مگر شما خودتان از همكاران يا

فرزندانشان ويزيت ميگيريد؟
نه؛ اما باز راستش كمي برايم سخت
است.
اكثر پزشكان نمونهاي كه امسال
با آنها مصاحبه كردم رشتي نبودند.
شما از اینکه در رشت بهدنیا آمدهاید،
خوشحالاید؟
بله؛ هر كسي شهر خود را دوست دارد،
ولي واقع ًا مردم رشت مهرباناند .فقط
بهجاي اينكه بيشتر بهدنبال واقعيت بروند،
دنبال شعر و شاعري هستند.
و خوراكيهاي خوشمزه!
آنكه جاي خود را دارد.
فكر ميكنيد چرا از سوي سازمان نظام
پزشكي بهعنوان پزشك نمونه انتخاب
شدهايد؟
نميدانم؛ شايد عالقهي همکاران باعث
شد ،ن ه فقط پيشكسوتي و سابقهی کاری
طوالنی من.
و حرف آخرتان؟
از همكارانم كه مرا انتخاب كردند،
سپاسگزارم .چون اين انتخاب از سوي
دوستان و همكارانم بوده ،برايم خيلي
ارزشمند است.
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دکتر سعید فرزد ،نایب رییس دورهی
پیش ،دبیر اسبق و بنیانگذار فصلنامهی
«پیک نظام پزشکی» سازمان نظام پزشکی
رشت عصر شنبه  ۲۵شهریور پس از چند
ماه مبارزه با بیماری ،زندگانی را بدرود
گفت .او در چهل سال گذشته يكي
از پرتالشترين و كارآمدترين فعاالن
صنفي و مطبوعاتي جامعهي پزشكي
استان گيالن بود.
دکتر فرزد در سال  1307در روستاي
شالماه از توابع شفت متولد شده و
پدرش اما نا هللخان از مالک بزرگ
و خو شنام منطقهي فومنات بود .با
اتمام تحصیالت ابتدايي و متوسطه در
رشت ،در رشتهي پزشکی دانشگاه تبریز
پذيرفته شد و پس از فارغالتحصیلی به
استخدام وزارت بهداری وقت درآمد،
مدتي در استان مازندران به طبابت
پرداخت و از نيمهي دههي  40به رشت
خود بازگشت.
دكتر فرزد در رشت پزشك و مدتي
رييس بخش كودكان «بيمارستان 25
شهريور» بود .اين بيمارستان كه در سال
 1343با خريد «بيمارستان آمريكايي» و
در همان ساختمان افتتاح شده بود ،در
سال  1359منحل شد و بخش كودكان
آن با نام «بيمارستان  17شهريور» به
محل «بيمارستان پهلوي» (محل فعلي
بيمارستان  17شهريور) انتقال يافت.
وي تا زمان بازنشستگي در بيمارستان
 17شهريور مشغول به كار بود و در

سالهايي كه تعداد متخصصان كودكان
در شهر رشت به انگشتان يك دست
هم نميرسيد ،چه در آن بيمارستانها
و چه در مطب شخصي خود در خيابان
شريعتي وظيفهي مداوا و نجات جان
كودكان گيالني را برعهده داشت .او
همچنين از سال  1345در دادگستری
بهعنوان پزشک قانونی انجام وظیفه
ميکرد و بهصورت افتخاری با سازمان
نظام وظیفهي عمومی نيز همكاري
داشت.
دكتر فرزد در سال  1334با خانم
زهرا سقراط ،فرزند دکتر سیدعلیخان
سقراط ،از نخستين پزشكان مجاز رشت
(درگذشته در سال  )1363ازدواج کرد.
حاصل این ازدواج  4فرزند بود كه همگي
به مدارج باالي تحصيلي رسيدند :دکتر
شاهین فرزد (فوق تخصص روانپزشکی
كودكان) ،دکتر مهرناز فرزد (متخصص
بیماریهای زنان) ،دکتر مرسده فرزد
(متخصص انکولوژی و فوق تخصص
سرطان پستان) و مهندس محمد فرزد
(فوق لیسانس مهندسي الکترونیک و
فوق لیسانس مدیریت).
دكتر فرزد در زمينهي فعاليتهاي
صنفي يكي از فعالترين پزشكان چهار
دههي اخير استان بهشمار ميآمد .او
از دومين دورهي نظام پزشكي در سال
 1352به عضويت هيات مديره انتخاب
شده بود و تا سال  87كه ديگر نامزد
انتخابات نشد ،هر دوره با راي همكاران

دكتر حميد طهماسبیپور و دكتر علياصغر اشرفنژاد:

نمونههای صنفی!
گفتوگو :دکتر رقیه حجفروش

مصاحبه کار جالبی است؛ اص ً
ال «گفتوگو» كار جالبي است؛ وقتی پای صحبت آدمها
مینشینی ،نگاهت به آنها عوض میشود .حاال حرفها بهكنار ،چیزهایی میبینی که
پيش از آن نمیدانستی .مث ً
ال دکتر طهماسبیپور که حاال با عضويت در هيات مديرهي
انجمن پزشكان عمومي ایران بهنوعی وزیر امور خارجهی انجمن ما هم محسوب ميشود،
برخالف نشستهاي رسمي ،اينجا بسیار کمرو و كمحرف بهنظر ميرسید .برعكس ،دکتر
اشرفنژاد که معمو ً
ال در جلسات کمحرف است ،بسيار متفاوت ،خوشسخن و اهل گفت
و شنود بود .گفتوگوی من با دو پزشك نمونهی عضو هیات مدیرهی انجمن رشت در
فضای صمیمانهای انجام شد؛ گپ زدنی که با حضور سردبیر محترم مجله (دبير انجمن
رشت) و پرسشهاي آميخته به شوخي او گاه صميمانهتر هم ميشد!

لطف ًا در ابتدا خودتان را معرفي كنيد:
سن ،محل تولد و تحصیل.
دكتر طهماسبيپور :من  55سال دارم،
متولد بهبهان در استان خوزستان هستم و در
مهر  1354وارد دانشگاه تهران شدم.
دكتر اشرفنژاد :من  53سالهام ،متولد
سلماس در آذربايجان غربي ،و در سال
 57در دانشگاه تبريز پذیرفته شدم .البته
من تخصص پزشكي عمومي دارم چون
تحصيالتم  10سال طول كشيده است.
يعني مشروط و تجديد دوره
ميشديد؟
دكتر اشرفنژاد :خير؛ به انقالب فرهنگي
و مرخصيهاي اجباري خورديم.
دکتر جوزی :چرا دنبال تخصص
نرفتيد؟
دكتر طهماسبيپور :من عالقه نداشتم!
دو بار در رشتههاي گوش و حلق و بيني و
راديولوژي قبول شدم اما بهداليلي پذيرفته
نشدم.
دكتر اشرفنژاد :من ولي بسيار عالقهمند
بودم .بيش از  10بار ثبتنام كردم و يك بار
هم از نظر علمي رد نشدم .همان سال اول
جراحي مغز و اعصاب قبول شدم .اولين
باري كه ثبتنام كردم هزينهي ثبتنام 100
تومان بود و بار آخر  10هزار تومان! آن
اواخركه براي شركت در امتحان تخصص
محدوديت سني گذاشت ه بودند ،چون باالي
 40سال بودم سنم را كم كردم!
االن از آن اتفاقات پشيمان نيستيد؟
نه؛ االن هم هر وقت فرصت كنم و بشود،
شركت ميكنم چون حق خودم ميدانم .یک
سال من و دكتر طهماسبيپور در رشت
امتحان گوش و حلق و بيني داديم .آقاي
دكتر با نمرهی  145اول شد و من با 131
دوم .وقتي نتايج آمد ،دو نفر پذيرش شدند
كه اص ً
ال در امتحان نبودند.
با توجه به همزمانی تحصیل و دوران
جنگ ،به جبهه اعزام شدید؟
دكتر طهماسبيپور :زمان ما طرح
يكماهه و طرح ششماهه بود براي اعزام
به جبهه .من هم سه بار رفتم كه در سومين
طرح عهدنامهي  598پذيرفته شد و جنگ
پايان يافت.
دکتر اشرفنژاد :من هم غير از  45روز

اجباري در دورهي انترني 6 ،ماه قبل از اتمام
جنگ را سرباز بودم و در منطقهي سلیمانيهی
عراق خدمت ميكردم.
چطور شد به رشت آمديد؟
من همسرم گيلك است و پزشکی
دانشگاه تبريز قبول شده بود كه همانجا
ازدواج كرده بوديم و زندگي ميكرديم.
آخرين باري كه از جبهه برگشتم به من اطالع
دادند كه پادگان چمخاله خالي است و بايد
يك هفته بهجاي پزشك آنجا كه از جبهه
به تهران برگشته بود ،بيايم به استان گيالن.
آن يك هفته هنوز تمام نشده است!
نمكگير شديد؟
آن يك هفته تمديد شد تا پايان سربازي.
بعد به دانشگاه درخواست كار دادم .به
من گفتند به شرطي به تو كار ميدهیم
كه تدريس هم بكني و من شدم مدرس
فيزيولوژي دانشکدهی پرستاري گیالن! دو
ترم درس دادم و بعد قرار شد مبحث آب و
الكتروليت را به بچههاي پزشكي درس بدهم
كه ديدم كار من نيست! بعد قرار شد برویم
كردستان که زلزلهی رودبار رخ داد و براي
خدمت به رودبار و لوشان رفتم و همانجا
ماندگار شدم.
از سکونت در این شهر راضی
هستید؟
من در اكثر مناطق ايران زندگي كردهام.
در مجموع با مردم رشت راحتتر ميشود
كنار آمد ،بههمين دليل من حتي زندگي در
رشت را به تبريز و اروميه ترجيح ميدهم.
مردم اینجا راحتتر زندگي ميكنند ،زندگي
آرامش بيشتري دارد و بهنظرم بهترين شهر
ايران برای زندگی رشت است.
دکتر طهماسبیپور ،شما چطور؟

دكتر طهماسبيپور :من هم در شهرهاي
زيادي زندگی کردهام و از دوران دانشجويي
با توجه به دوستاني كه در شهرهاي شمالي
داشتم ،به گيالن زياد رفت و آمد داشتم.
جنوبيها شمال را بهدليل سرسبزي و جو
اجتماعياش دوست دارند .بههرحال من
در دوران انترني بهعنوان مهمان به دانشگاه
گيالن آمدم ،بعد ازدواج كردم و همينجا
ماندگار شدم.
و نظر شما دربارهی شهر ما؟
اينجا چند ويژگي دارد كه در شهرهاي
ديگر كمتر است .گردش تمدن ،تكنولوژي
و فرهنگ اثر بيشتري گذاشته و مردم
زندگي کمتنشتری دارند .همينطور بهعلت
نزديكيبهچندكشورهمسايه،سطحفرهنگ
و روابط اجتماعي باالتر است و افراد مهاجر
بهتر ميتوانند زندگي كنند .در ساير استانها
بومي بودن و فرهنگ خاصشان زندگي را
براي مهاجران سخت ميكند.
دکتر جوزی :بهدليل همين مهربانی
رشتیهاست كه شما دو نفر غيربومي
پزشك نمونه شدهايد!
خوب ،از زندگی شخصی بگویید.
دكتر طهماسبيپور :پسرم سال چهارم
رشتهی مكانيك دانشگاه تهران و دخترم
دبيرستاني است .همسرم هم فوق ليسانس
تربيتبدني است و باشگاه ورزشي دارد.
و يكي از موفقترين زنان اين شهر است
در رشتهي كاري خود.
دكتر اشرفنژاد :من دخترم مهندسي
عمران را گرفته ولي فع ً
ال خارج از كشور
دندانپزشكي ميخواند .پسرم هم احتماالً
امسال در رشتهي پزشكي پذيرفته ميشود.
همسرم هم كه پزشك است.

جناب آقای دکتر حمید طهماسبیپور عزیز

نایب رییس محترم شورای هماهنگی انجمنهای پزشکان
عمومی گیالن

انتخاب شما به عضویت هیات مدیرهی انجمن پزشکان عمومی ایران،
شیرینی پیروزی شکوهمند و صددرصدی «ائتالف فراگیر پزشکان عمومی
ایران» را بهکام پزشکان گیالنی دوچندان کرد .این پیروزی ارجمند را
شادباش میگوییم و به شایستگی شما در این مسوولیت تازه نیز اعتماد
کامل داریم.
همکاران شما در انجمن پزشکان عمومی رشت
خبرنامهی داخلی انجمن پزشکان عمومی رشت
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دکتر جوزی :طبابت خانم دكتر بهتر
است يا شما؟
دكتر اشرفنژاد :خانم دكتر .همسر من از
سال  73مطبدار است و هيچوقت نديدهام
با بيمارانش مشكل داشته باشد .هميشه هم
مقررات را در ويزيت و نسخهنويسي و...
سفت و سخت رعايت ميكند.
مطب مشترك داريد؟ در طبابت هم
دخالت هم ميكنيد؟
نه؛ مطبمان جداست .مشورت ميكنيم
ولي دخالت نه .البته ما قانوني داريم كه در
منزل هرگز نبايد دربارهی مريض حرف
زد .فکر میکنم سليقه در نحوهي طبابت
خيلي موثر است ،بنابراین طبابت ما مثل
هم نیست.
دکتر جوزی :شما مطب خيلي موفقي
داريد .چطور به اينجا رسيدهايد؟
اعتقاد دارم هر كاري را بايد بهنحو
احسن انجام داد .من از جواني كارهاي
مختلف انجام دادم ،حتي كارگري ،اما در
هر كاری نمونه بودم .تا سال  69-70که
هنوز از تخصص قطع اميد نكرده بودم،
مطب نزدم .بعد ديدم یک پزشك عمومي
هستم ،پس بايد پزشك خوبي باشم .ديدم
كه یک پزشک عالوه بر سواد علمي چه
خصوصياتي بايد داشته باشد تا موفق شود.
بعد در زمينهي روانشناسي و جامعهشناسي
مطالعه كردم .بهنظر خودم مطالعات جنبيام
در زمينههاي غيرپزشكي به مطبداري من
خیلی كمك كرد.
جايي كه شما مطب زديد ،مطبهاي
ديگري هم بود؟
بله؛ من در سال  70که آمدم سه تا مطب
دیگر هم بود.
دکتر جوزی :براي از ميدان بهدر كردن
آن مطبها شروع به جنگ نكرديد؟ اينكه
نرخشكني كنيد يا ديگران را تخريب
كنيد و...
آن موقع وضع اينطور نبود .وقتی من در
سال  69در لوشان مطب باز کردم ،بعد از
 6ماه مطب من از بقيه شلوغتر شد .من به
زبان كردي مسلطم ،ترك هستم و كمي هم
لري ياد گرفتهام؛ مردم همه فكر ميكردند
من همشهريشان هستم! با ويزيت آزاد
 80تومان و بيمهي  20تومان درآمد بااليي

داشتم .رشت هم كه آمدم در محلهي پل
عراق مطبي را گرفتم كه پزشک قبلي رفته
بود برای تخصص .جالب است كه قبل از
ایشان یک دكتر يهودي در آن مطب بود به
نام دكتر ژيلبرت كه من نديدهام اما ميدانم
پزشك بسيار خوبي بود چون هنوز بعد از
 20سال مردم سراغش را ميگيرند و اخيرا ً
شنیدم که در خارج از کشور فوت شدند.
در آن زمان در مسير ما از بخش سنگر تا
شهرداري ك ً
ال پنج تا مطب بود و همهی
مطبها هم شلوغ بود.
شما کی مطبدار شدید ،دكتر
طهماسبيپور؟
دكتر طهماسبيپور :من از اول ترجيح
ميدادم رابطهي مالی با بيمار نداشته باشم،
بنابراين كار دولتي و بيمارستاني را بر
مطبداری ترجيح ميدادم .من اولين پزشك
و مسوول فني درمانگاه فرهنگيان بودم.
چند سال آنجا كار كردم و شبها هم در
بيمارستان دكتر حشمت كشيك ميدادم .اما
كمكم شرايط زندگي عوض شد ،هزينهها
باال رفت و موانع تخصص هم برطرف نشد.
در نهایت يكي از دوستان كه تخصص قبول
شده بود به من پيشنهاد كرد بهجاي او به
امامزاده هاشم بروم .آن موقع فكر میكردم
كوتاهمدت باشد ،اما االن سالهاست كه در
آنجا ماندگار شدهام.
چرا و از كي وارد كارهاي صنفي و
انجمن شديد؟
من از دوران دانشجويي به فعاليت
اجتماعي عالقهمند و درگير فعاليتهای
صنفي بودم .از سال  76كه انجمن رشت
از حالت غيرفعالش درآمد ،من هم كمابيش
در جلسات عمومي شركت میكردم ،اما
باز ترجيح ميدادم از دور نظر داشته باشم
تا اينكه بعد از مدتي بهاصرار بعضي از
همكاران...
دكتر جوزي :من!
 ...با توجه به اينكه احساس كردم
انجمن احتياج به تغيير و تحول دارد ،وارد
فعاليت مستقيم شدم .در اولین انتخابات
هم عضو عليالبدل شدم .فكر ميكنم هر
فرد در هر مقامي كه هست اگر عالقهاي
به همكاران خود داشته باشد ،تالش ميكند
در فعاليتهاي اجتماعي شركت كند .لذتي
هم در كارهاي اجتماعي هست که اگر
كسي وارد شود نميتواند دل بكند ،چون
این حس خوشايند را ایجاد میکند كه براي
اجتماع مفيد است.
در واقع اعتياد دارد! شما چهطور دکتر
اشرفنژاد؟

دكتر اشرفنژاد :من هم اگر كمكي
از دستم برميآمد برای انجمن انجام
ميدادم تا چند سال پيش كه بهحكم دكتر
طهماسبيپور و دكتر جوزي وارد انجمن
شدم .فکر میکنم بیشتر افرادي كه سابقهی
فعاليتهاي اجتماعی دارند تمايل به فعاليت
صنفي هم دارند و اين تمايل در همنسلهاي
ما بيشتر است.
شما غير از پزشكي در رشتههاي ديگري
تحصيل كردهايد...
خوب ،وقتي فهميدم نميتوانم در پزشكي
ادامهي تحصیل بدهم ،فكر كردم اگر کسی
بهطور كالسيك مطالعه نكند ،انرژياش هرز
ميرود .بههمين دليل تصميم گرفتم رشتهاي
را بخوانم كه خيلي به آن عالقه داشتم اما
دربارهاش حتی یک كتاب نخوانده بودم؛
علوم سياسي! كنكور دادم و يادم هست
روزي كه رفتم ثبتنام كنم گفتند« :دانشجو
باید خودش بيايد!» گفتم« :خودم هستم!»
االن هم فوق لیسانس علوم سياسي را دارم
ميخوانم و همزمان در رشتهي حقوق هم
تحصيل ميكنم.
دكتر طهماسبيپور ،شما اخبار المپيك
را دنبال ميكنيد؟
دكتر طهماسبيپور :بله .آخرین خبر هم
دیشب کسب مدال نقرهي آقاي معتمد در
رشتهي تكواندو بود.
به موسيقي و ادبيات عالقه داريد؟
بيشتر به موسيقي سنتي عالقه دارم .كتاب
هم بيشتر تاريخي و اجتماعي ميخوانم.
دکتر اشرفنژاد :من شديدا ً موسیقی
آذربايجاني را دوست دارم.
و ادبيات؟
شاملوی بزرگ را!
ورزش؟
زماني بهصورت حرفهاي كشتيگير بودم.
بعد ورزش رزمی هاپكيدو كار كردم كه 3-4
سال است آن را هم كنار گذاشتهام.
دكتر طهماسبيپور :من هم ورزش
ميكردم ولي بعد از يك تصادف كنار
گذاشتم.
قيمت دالر امروز چند است آقاي
دكتر؟
دکتر اشرفنژاد :امروز  2080تومان.
دكتر جوزي :اهل پول درآوردن
هستيد؟
پول درآور خوبي نيستم اما دوست دارم
پول در بياورم.
دکتر جوزی :از كارهاي غيرپزشكي؟
نه به آن صورت ،ولي با كار پزشكي
نميشود زندگي مرفهي داشت .اگر درآمد يا

ديدم یک پزشك عمومي
هستم ،پس بايد پزشك
خوبي باشم .در زمينهي
روانشناسي و جامعهشناسي
مطالعه كردم .بهنظر
خودم مطالعات جنبيام در
زمينههاي غيرپزشكي به
مطبداري من خیلی كمك كرد
سرمايهي اندكي داريم مطمئن ًا از كار پزشكي
عمومي نيست .من چه در لوشان و چه در
مطب رشت درآمد غير ويزيتي مث ً
ال درآمد
ناشی از تزريقات خيلي بااليي نداشتم.
شما چطور دكتر طهماسبيپور؟
دكتر طهماسبيپور :ما  6خواهر و برادر
هستيم و پدرم هم كارمند سادهای بود.
هيچوقت از درس و مشق ما هم سوال
نميكردند .در دورهی ما اکثر بچهها سه ماه
تابستان در مغازههای مختلف کار ميكردند:
نجاري ،خياطي ...تا هم بيكار نباشن د و دنبال
كار خالف نروند و هم چيزي ياد بگيرند.
بههمين دليل ما از بچگي با كار عجين بوديم.
زماني كه دانشگاه قبول شدم ،پدرم برادر
كوچكترم را با من به تهران فرستاد و  5هزار
تومان هم به من داد .با همان پول اتاقي در
خيابان هاشمي اجاره كردم ،وسايل زندگي
خريدم و برادرم را هم در مدرسه ثبتنام كردم.
بعد از مدتي ديدم زندگي سخت ميگذرد؛
ايشان برگشت و من رفتم كوي دانشگاه .اين
آخرين و تنها پولي بود كه من از خانواده گرفتم
و بعد از آن همهي خرجم را خودم درآوردم.
از تدريس تا كشيك بيمارستان خصوصي در
دوران انترنی و ...بعد از طبابت هم دوست
داشتممنبعدرآمديغيرازپزشكيداشتهباشم،
چون درآمد پزشك عمومي محدود است و
اگر بخواهد درآمدش را افزايش دهد ممكن
است مجبور به كارهاي خالف پزشكي شود
كه من چون عالقهاي به اينجور درآمدها
نداشتمتصميمگرفتمكاراقتصاديغيرپزشكي
داشته باشم .در كشور ما هم اگر كسي هوش
داشته باشد ،ميتواند درآمد داشته باشد.
آرزوي برآورده نشدهاي هم داريد يا
در زندگي به هر چيزي كه ميخواستيد،
رسيديد؟ البته غير از تخصص!
دكتر اشرفنژاد :سوال سختي است اما
من از زندگيام راضي هستم.
دكتر طهماسبيپور :من در رشتههاي
مختلفي در زندگي فعال بودم كه تقريب ًا در
همهشان شكست خوردم! اما در عينحال
آدم موفقي هم بودم و براي استعداد و توانم
از خدا شاكرم ،چه در زمينهي اجتماعي و
چه از نظر خانوادگی.
بهنظر شما چرا بهعنوان پزشک نمونه
انتخاب شدهايد؟ معيار نمونه بودن
چيست؟
دكتر اشرفنژاد :من اعتقاد دارم كه خيلي
افراد برتر از ما هستند كه در چشم نيستند
و ديده نميشوند .شايد يكي از معيارها
فعاليت صنفي و اجتماعي باشد و بنابراين
همهی افرادي كه پزشكان شايستهاي هستند

لذتي در كارهاي اجتماعي
هست که اگر كسي وارد
شود نميتواند دل بكند ،چون
این حس خوشايند را ایجاد
میکند كه براي اجتماع مفيد
است
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انتخاب نشوند .مث ً
ال چند نفر از پزشکانی
ب دارند طبیبان خیلی
که نزدیک من مط 
خوبی هستند.
دكتر طهماسبيپور :خوب ،البته بايد اين
سوال را از كساني پرسيد كه ما را انتخاب
كردند .شايد اگر معيارها گفته شود ،من خودم
را نمونه ندانم و اگر در آن جلسه حضور
داشتم موافقت نميكردم .گرچه من فعاليت
صنفي دارم اما شاید خیلی دیگر از معیارها
را نداشته باشم .بههر حال نظر لطف دوستان
بود و چه خوب بود كه پزشكان نمونه را از
هيات مديرهي انجمن انتخاب نمیکردیم.
دربارهی انتخابات انجمن پزشكان
عمومي ايران هم بپرسيم .با توجه به
درگيريها و مشكالت فراوانی که این کار
خواهد داشت ،چطور شد اين مسووليت
را پذيرفتيد؟
اینکه چرا كانديدا شدم ،دوستان در
شوراي هماهنگي انجمنهاي استان و
همكاران استانهاي ديگر تصميم گرفتند که
من کاندیدا شوم و من بنا بر وظيفهاي كه از
طرف جمع محول شد ،اين كار را انجام دادم
نه عالقهي شخصي .اما دربارهي سختي كار،
بهعنوان كسي كه عضو صنف است ،اين در
مرحلهي دوم است و مهم خدمت است.
شما هر دو نفر همسرانتان شاغل
هستند .آيا اشتغال همسر اشكالي در
زندگي شخصیتان ايجاد نكرده است؟
ترجيح نميداديد همسرتان خانهدار
باشد؟
البته وقتي من ازدواج كردم همسرم
خانهدار بود ،اما عقيده دارم هر كدام از
زوجين در زندگي بايد داراي استقالل
مالي باشند و سر پاي خودش بايستند .با
توجه به شرايط ،دلم ميخواست همسرم
در نبود من مشكل نداشته باشد و بنابراین
خودم مشوقش بودم ،خوشبختانه ايشان
هم در زمينهي كاري و شغلي و هم
مراقبت فرزندان و تحصيلشان ...بسيار
موفق هستند.
دكتر اشرفنژاد :من هم فكر ميكنم
اگر  100بار ديگر بهدنيا بيايم و بخواهم
زندگي كنم باز هم ايشان را براي زندگي
انتخاب ميكنم.
اينكه فقط براي چاپ در مجله
نيست!؟
نه؛ از نقششان در تربیت و تحصيل
بچهها ،خانهداري و ...راضی هستم.
هرگز در زندگي احساس كمبود نکردهام
و نتوانستهام زندگیام را جور ديگري
تصور كنم.

خبرنامهی داخلی انجمن پزشکان عمومی رشت
دورهی جدید ،شمارهی  ،)40+12( 12آبان 1391
به کوشش :دکتر مسعود جوزی
انجمن پزشکان عمومی رشت
با همکاری :دکتر رقیه حجفروش
زیر نظر :کمیتهی انتشارات (دکتر سونیا معصومی ،دکتر حمید طهماسبیپور ،دکتر آرش عصاری)

نشانی انجمن :رشت ،میدان انتظام (رازی) ،ابتدای بلوار شیون فومنی ،خیابان نظام پزشکی ،دبیرخانهی انجمنهای علمی
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گردهمايي دو روزهي انجمنهاي
پزشكان عمومي در گيالن
در گردهمايي نمايندگان انجمنهاي پزشكان
عمومي سراسر كشور كه روزهاي  4و  5آبان
در دهكدهي ساحلي بندر انزلي برگزار ميشود،
مهمترين مسايل روز انجمن بررسي خواهد
شد.
در اين گردهمايي كه در ادامهي نشستهاي
دورهاي انجمنهاي پزشكان عمومي كشور و
توسط شوراي هماهنگي انجمنهاي پزشكان
عمومي گيالن برگزار ميشود ،حدود  80تن از
روسا و نمايندگان انجمنهاي پزشكان عمومي
و اعضاي جديد هيات مديرهي انجمن پزشكان
عمومي ايران (منتخب انتخابات  23تير )91
حضور دارند.
مراسم افتتاح گردهمايي ساعت  9صبح

پنجشنبه چهارم آبان آغاز ميشود و در ادامهي
اين روز مهمترين مسايل مربوط به انجمن
در قالب چهار كارگروه تخصصي « توسعه و
تشكيالت»« ،ارتباطات و اطالعرساني»« ،رفاه و
اشتغال» و «پزشك خانواده» در دو نشست صبح
و عصر بررسي خواهد شد.
صبح جمعه نيز نشست روسا و نمايندگان
انجمنهاي پزشكان عمومي با موضوع بررسي
وضعيت انجمن پزشكان عمومي ايران در پي
سه ماه تاخير در تاييد نتايج انتخابات آن و نيز
بحث و بررسي دربارهي نتايج بهدست آمده از
كارگروههاي تخصصي برگزار و پس از رسيدن
به تصميمات مشترك ،بيانيهي پاياني گردهمايي
تصويب و منتشر خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

سرپرست بیمهي سالمت ایران:

تامین اجتماعی از ادغام در سازمان بیمهي سالمت
مستثنی شده است

بدهی بیمهها به مراکز درمانی تا ماه آینده
صفر میشود

 .91/7/26سرپرست بیمهي سالمت
ایران از بهروز شدن بدهی بیمهها به مراکز
درمانی و داروخانهها خبر داد و گفت:
بدهی بیمهي تامین اجتماعی هم تا ماه
آینده صفر خواهد شد.
سیدعبداهلل عمادی در گفتوگو با
خبرگزاري فارس در مورد پرداخت
معوقهي بیمهها به دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز خدمات درمانی اظهار
داشت« :معوقهي بیمهها در استانهایی که برنامهي پزشک خانواده بهطور کامل
در آنها اجرا شده مانند استانهای سیستان و بلوچستان ،مازندران و فارس
پرداخت و بهروز شده است».
وی در مورد معوقهي بیمهها به بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی
در تهران هم گفت« :طی هفتهي گذشته  62میلیارد تومان بابت بدهی معوقهي
بیمهها به مراکز درمانی و داروخانهها پرداخت کردهایم و میتوان گفت بدهی
بیمهي خدمات درمانی و سایر بیمهها صفر شده است».
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در مورد معوقهي بیمهي تامین
اجتماعی هم گفت« :معوقات تامین اجتماعی هم تا ماه آینده پرداخت و بهروز
خواهد شد».

 .91/7/26مدیر عامل سازمان تامین
اجتماعی گفت« :سازمان براساس قانون
برنامهي پنجم توسعه از ادغام در سازمان
بیمهي سالمت ایرانیان مستثنی شده
است.
فارس،
خبرگزاری
بهگزارش
سعید مرتضوی گفت« :بیمهشدگان و
بازنشستگان تامین اجتماعی نگرانی و دغدغه در این رابطه ندارند و مدیریت
تامیناجتماعی چیزی از این سازمان به جایی نداده است و نمیدهد».
وی دریافت مطالبات  35هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی از دولت را
خواستهي چندین سالهي این سازمان عنوان کرد و گفت« :پذیرش مطالبات
تامیناجتماعی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی اقدامی ارزشمند برای رفع
مشکالت تامین اجتماعی و زمینهساز ارتقای خدمات به بیمهشدگان است».

حقعضویتخودرابپردازید!

همکارانی که موفق به پرداخت
حق عضویت سال  91نشدهاند،
لطفا مبلغ  10هزار تومان حق
عضویت یا کمکهای مالی خود
را به حساب انجمن ( 99092بانک
تجارت ،شعبهی اما خمینی رشت)
بپردازند و شمارهی فیش مربوطه را
به تلفن  2221177اطالع دهند.
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اشتغال پزشکان عمومی

از کلیهی همکاران متقاضی کار
تمام وقت یا پارهوقت و نیز همکارانی
که برای مطب یا درمانگاه خود
نیاز به همکاری پزشکان عمومی
دارند ،خواهشمندیم با دکتر محمد
بخشعلیزاده ،مسوول کمیتهی مالی-
رفاهی انجمن پزشکان عمومی رشت
تماس بگیرند( .شمارهی تماس:
 0131-3225491زمان :شنبه تا
چهارشنبهی هر هفته ،صبح و عصر).

