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نظام پزشکي همچنان خانه ي ماست

w w w . r a s h t g p a . c o m

عمومي  پزشکان  انجمن   .91/11/30
رشت با صدور بيانيه اي، نامزدهاي خود 
را براي انتخابات نظام پزشکي شهرستان 
اين  انتخاب  معيارهاي  و  معرفي  رشت 
بيانيه  اين  متن  كرد.  اعالم  را  نامزدها 

به شرح زير است:
اين  باز  و  پزشکي  نظام  انتخابات  باز 
پرسش كه به چه كسي بايد راي دهيم. اين 
پرسش بي گمان در روزهاي اخير حتي 
همکاران  از  يك  هر  ذهن  دقايقي  براي 
را به خود مشغول كرده است و البته هر 
كدام از ما براي گزينش نامزدهاي مورد 
نظر خود داليل و معيارهاي متفاوت و 
متنوعي داريم؛ اما وقتي به جاي يك فرد، 
انجمن  يك  آن،  از  مهم تر  يا  يك جمع 
نامزدهاي حاضر  بين  از  بخواهد  صنفي 
در انتخابات نظام پزشکي يك شهرستان 
بزند، همين  بهترين ها  به گزينش  دست 
داليل و معيارها با حساسيت و ظرافت 

بسيار بيشتري مطرح خواهد بود.
عمومي  پزشکان  انجمن  نيز  امسال 
متعدد  نشست هاي  برگزاري  با  رشت 

هيات مديره، رايزني با همکاران زيادي 
اعم از پزشك عمومي و متخصص و... 
و در نهايت برگزاري مجمع عمومي روز 
جمعه 91/11/27 كوشيده است در اين 
مورد وظيفه ي صنفي خود را به بهترين 
شکل ممکن به انجام برساند و البته بايد 
توجه داشت كه در اين راه با مشکالتي 
چون نامزد نشدن برخي همکاران شايسته 
صالحيت  رد  و  صنفي  برجسته ي  و 
ناباورانه و تاسف انگيز سه تن از اعضاي 
عمومي  پزشکان  انجمن  مديره ي  هيات 

رشت نيز روبه رو بوده است. 
اين  در  انجمن  اگرچه  اين،  بر  عالوه 
دوره عزم جدي داشت تا با هدف تقويت 
جهت  در  پزشکي  جامعه ي  همبستگي 
پزشکي  نظام  سازمان  استقالل  حفظ 
همکاران  با  مشتركي  انتخاباتي  فهرست 
متخصص تهيه كند، اما نبودِ سازوكارهاي 
الزم براي اين ائتالف به ويژه عدم ورود 
»مجمع انجمن هاي پزشکي استان گيالن« 
به انتخابات و فقدان يك تشکل فراگير 
مشترك  انتخاباتي  فهرست  نتيجه  در  و 

نهايت  در  متخصص،  همکاران  بين 
انجمن را بر آن داشت كه ضمن احترام 
به جايگاه همکاران متخصص، تنها پنج 
ظرفيت  از  )نيمي  عمومي  پزشك  نامزد 
به عنوان  را  پزشکي(  گروه  نفره ي  ده 
و  كند  مطرح  خود  انتخاباتي  فهرست 
انتخاب پزشکان متخصص را به عهده ي 
نامزدهاي  از  همکاران  خود  شناخت 
حاضر بگذارد. استثنا اما همچون دوره ي 
رييس  نايب  برزيگر،  انوش  دكتر  پيش، 
شوراي عالي نظام پزشکي كشور، رييس 
پزشکي هاي  نظام  هماهنگي  شوراي 
نظام  سازمان  رييس  و  گيالن  استان 
دوره هاي  در  كه  است  رشت  پزشکي 
پيش گفته  جايگاه  سه  هر  در  گذشته 
پزشکان عمومي و  مدافع جدي حقوق 

يار هميشگي آنان بوده است. 
فهرست  عمومي  پزشکان  مورد  در 
نگاه  بيشترين  نيز  انجمن  پيشنهادي 
همکاران شما در هيات مديره ي انجمن 
به پيشينه و كارنامه ي آنان از نظر حضور 
متنوع  و  گسترده  عرصه هاي  در  مثبت 

با  همسويي شان  صنفي،  فعاليت هاي 
عمومي  پزشکان  انجمن  واالي  اهداف 
ناكارآمد،  مناسبات  اصالح  جهت  در 
نظام  فعلي  ناعادالنه ي  و  نابه سامان 
سالمت به نفع مردم و جامعه ي پزشکي 
از  دفاع  و  معنوي  جايگاه  ارتقاي  نيز  و 
حقوق قانوني اين جامعه به ويژه همکاران 
پزشکان عمومي، و در نهايت باور آنان 
به استقالل سازمان نظام پزشکي و عدم 
اين  از  سياسي  يا  شخصي  بهره برداري 

جايگاه صنفي بود. 
بنابراين انجمن پزشکان عمومي رشت، 
با احترام به هر 29 نامزد شايسته ي گروه 
رشت،  پزشکي  نظام  انتخابات  پزشکي 
متخصص،  چه  و  عمومي  پزشك  چه 
اين  براي  را  خود  پيشنهادي  فهرست 

انتخابات بدين شرح اعالم مي كند:
1. دكتر سونيا معصومي، 2. دكتر حميد 
اخوين، 3. دكتر محمدحسين شهدي نژاد، 
علي  دكتر   .5 عصاري،  آرش  دكتر   .4

نيك پور و: استاد دكتر انوش برزيگر. 
گروه هاي  محترم  همکاران  تمامي  از 
مختلف پزشکي به ويژه پزشکان عمومي 
انتظار داريم با حضور گسترده، پرشور و 
اسفند  مسووالنه ي خود در روز چهارم 
سازمان  استقالل  بر  باشند  پشتوانه اي 
نظام پزشکي؛ سازماني كه به رغم همه ي 
كاستي ها و ناماليمات موجود، همچنان و 

تا هميشه خانه ي ماست.
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فراگير  ائتالف  سايت   ،91/11/24
پزشكان عمومي ايران: هيات مديره ي 
می  عمو ن  شکا پز نجمن  ا منتخب 
مورد  در  نيه اي  بيا صدور  با  ن  يرا ا
ن  زما سا بات  نتخا ا دوره ي  ششمين 
به  را  پزشکي  جامعه ي  پزشکی،  نظام 
انتخابات دعوت كرد.  اين  شركت در 
اين كه  به  اشاره  با  بيانيه  اين  در 
 23 انتخابات  منتخب  مديره ي  هيات 
ايران  عمومي  پزشکان  انجمن  تيرماه 
انجمن های  كميسيون  تاخير  علي رغم 
صدور  در  بهداشت  وزارت  علمی 
قطع نامه ي  استناد  به  فعاليت،  پروانه ی 
در  نجمن  ا شعبه ي   35 يی  گردهما
ندهی  ما ز سا گيالن  ن  ستا ا نشست 
كرده،  آغاز  را  خود  برنامه ريزی  و 
در  مديره  هيات  ين  »ا است:  آمده 
ادامه ي سياست بنيادين ائتالف فراگير 
اعتقاد دارد كه  ايران  پزشکان عمومي 
هرگونه  از  دوری  و  استقالل  حفظ 
سريع  تحوالت  به دليل  سياست زدگی 
و غيرقابل پيش بينی سياسيون، ايجاب 
با  كه  همچون سالمت  اموری  می كند 
توسط  دارد  ارتباط  جامعه  بنيادهای 
با  كه  شود  اداره  صادقی  كارشناسان 
معقول  فاصله ای  سياسی  جناح های 
وضعيت  همچون  تا  شند  با شته  ا د
معرض  ر  د ن  ما ز سا ين  ا ری،  جا
قرار  سياست ورزی  سوزان  شعله های 
انجام وظايف اصلی خود  از  نگيرد و 

نماند.« دور 
توسط  كه  نيه  بيا ين  ا مل  كا متن 
عبدالرحيم  دكتر  كيان فر،  مليحه  دكتر 
خاقانی،  شهريار  دكتر  الری،  اسدی 
دكتر حميد  گل عليزاده،  عزت اله  دكتر 
ثانی،  ناوی  رضا  دكتر  طهماسبی پور، 
علی  كتر  د مصلحی،  محسن  كتر  د
دكتر  رفيعی،  فرامرز  دكتر  سجادی، 
كتر  د چيت ساز،  رهنمای  فربد 
كاظمی  سعيد  دكتر  و  كاميابی  عباس 

است: زير  به شرح  رسيده، 
سراسری  و  فرين  غرورآ حركت 
در  كشور  عمومی  پزشکان  جامعه ي 
جاری،  سال  ه  تيرما  23 بات  نتخا ا
بيشتر  نسجام  ا برای  ميدواری هايی  ا
د  جو به و معه  جا فهيم  بخش  ين  ا
هيات  كه  چند  هر  ست.  ا ه  د ور آ
يت  حما غم  به ر منتخب  ه ي  ير مد
تاخير  به دليل  عزيز،  همکاران  قاطع 

وزارت  علمی  انجمن های  كميسيون 
فعاليت،  پروانه ی  در صدور  بهداشت 
تعهدات  ايفای  و  وظايف  انجام  در 
خود با مشکالت بسياری مواجه شده، 
گردهمايی  قطع نامه ي  استناد  به  ما  ا
گيالن،  استان  نشست  در  انجمن   35
را  خود  برنامه ريزی  و  سازماندهی 
موقعيت  ر  د كه  است  ه  كرد ز  غا آ
به استحضار همکاران خواهد  مناسب 

رسيد.
اکنون: و 

با  تا  است  هم  فرا ديگر  فرصتی 
م  نسجا ا ين  ا ظرفيت  ز  ا بهره گيری 
و  عقالنيت  بر  ديگر،  جوششی  با  و 
در  عمومی  پزشکان  مسووليت شناسی 
گذشته  از  فراگيرتر  نتخاباتی  ا قالب 

شود. گذاشته  صحه 
ششمين  برگزاری  روز  اسفند،   4
دوره ي انتخابات نظام پزشکی، به رغم 
4 ساله  فرصتی  مسايل جاری،  همه ي 
سازمان  تنها  اصالح  و  حفظ  برای  را 
غيردولتی و مستقل متعلق به جامعه ي 
ر  قرا ن  را همکا روی  پيش  پزشکی 

داد. خواهد 
آمده  به وجود  التهاب  كه  چند  هر 
محروم  به دليل  نتخاباتی  ا فضای  در 
دلسوز  فعاالن  ز  ا دی  تعدا ساختن 
اشتياق  و  يافته  تشديد  نامزدی،  ز  ا
در  حضور  برای  را  پزشکی  جامعه ي 
داده  قرار  تاثير  ملی تحت  آزمون  اين 
تحليل  با  عمومی  پزشکان  اما  است، 
وضعيت  دورانديشانه ي  و  خردمندانه  
معادالت  تغيير  با  نند  می توا موجود 
ميدان  اين  شگفتی ساز  ساختاريافته، 
گروه  بزرگ ترين  به عنوان  و  باشند 
در  را  ثربخش  ا حضوری  پزشکی، 
ير  سا ر  كنا در  زمان  سا ين  ا ركان  ا

كنند. تجربه  تاثيرگذار  گروه های 
عادالنه ي  تامين  از  مردم  نارضايتی 
جامعه ي  نارضايتی  سالمت،  خدمات 
می  عمو ن  شکا پز ه  يژ به و شکی  پز
نظام  در  خود  نامناسب  ه  جايگا ز  ا
دولت  نارضايتی  همچنين  و  سالمت 

بيانيه ي هيات مدیره ي منتخب انجمن پزشکان عمومی ایران
در باره ی ششمين دوره ي انتخابات سازمان نظام پزشکی

برای  انتظار  و  خدمات  ناكارآمدی  از 
د  موجو بع  منا ز  ا بيشتر  ه وری  بهر
 ، ز لسو د نی  گا يند نما ر  حضو  . . . و
وظيفه شناس و مدبر را در بزرگ ترين 
تی  حيا ر  كشو لتی  و د غير تشکل 

می نمايد.
نجمن  ا منتخب  ه ي  ير مد ت  هيا
ايفای  به منظور  ايران  عمومی  پزشکان 
نابه سامانی های  كاهش  در  خود  نقش 
تمامی  از  سالمت،  نظام  در  موجود 
كه  می خواهد  آگاهان  و  هم انديشان 
خود  ارزنده ي  نقش  ايفای  به منظور 
ميدان  در  پای  رو  پيش  انتخابات  در 
و  نه  ا مقتدر حضور  يرا  ز ند؛  ر گذا
پوست اندازی  در  همکاران  مدبرانه ي 
نيازهای  تامين  برای  سازمان  اركان 
واقعی و اولويت های صنفی و مردمی 
رتقای  ا و  حفظ  بود.  خواهد  موثر 
نهادی  به عنوان  پزشکی  نظام  جايگاه 
و  مردم  پزشکی،  جامعه ي  بين  واسط 
شدن  دولتی  از  جلوگيری  و  دولت 
اين سازمان از ضروريات مقطع فعلی 
است؛ امری كه در نهايت به نفع دولت 

نيز خواهد بود.  و مردم 
نجمن  ا منتخب  ه ي  ير مد ت  هيا
نی  پشتيبا با  ن  يرا ا عمومی  پزشکان 
پشتيبان  عمومی  پزشکان  انجمن های 
تالش  ضمن  كشور،  سراسر  در  خود 
و  تشکل ها  ساير  با  همسويی  برای 
همچون  صنفی،  علمی-  انجمن های 
آگاه  نيروهای  از  حمايت  با  گذشته 
ق  د صا ن  سا شنا ر كا و  نمند  ا تو و 
برنامه های  محورهای  سالمت،  نظام 
نامزدهای خود را در معرض قضاوت 
د.  دا خواهد  قرار  پزشکی  جامعه ي 
سياست  ادامه ي  در  مديره  هيات  اين 
بنيادين ائتالف فراگير پزشکان عمومي 
استقالل  حفظ  كه  دارد  اعتقاد  ايران 
سياست زدگی  هرگونه  از  دوری  و 
بل  غيرقا و  سريع  تحوالت  ليل  به د
می كند  يجاب  ا سياسيون،  پيش بينی 
اموری همچون سالمت كه با بنيادهای 
ارتباط دارد توسط كارشناسان  جامعه 
جناح های  با  كه  شود  اداره  صادقی 
باشند  داشته  معقول  فاصله ای  سياسی 
ين  ا ری،  جا وضعيت  همچون  تا 
سوزان  شعله های  معرض  در  سازمان 
انجام  از  و  نگيرد  قرار  سياست ورزی 

نماند.  اصلی خود دور  وظايف 

انجمن هاي پزشکان عمومي گيالن: تایيد  
صالحيت ها، زمينه ساز مشاركت گسترده  ي 

پزشکان عمومي 
پزشكان  انجمن  سايت   ،91/11/5
عمومي رشت: پنج انجمن عضو شوراي 
عمومي  پزشکان  انجمن هاي  هماهنگي 
گيالن با ارسال نامه ي مشتركي به رييس 
پزشکي  نظام  انتخابات  بر  نظارت  هيات 
اين استان، خواستار بررسي مجدد و تاييد 
هيات  اعضاي  از  تن  شش  صالحيت 
عمومي  پزشکان  انجمن هاي  مديره هاي 

گيالن در انتخابات نظام پزشکي شدند.
انجمن هاي  امضاي  به  نامه  اين  در 
)و  الهيجان  رشت،  عمومي  پزشکان 
آستانه، سياهکل و كياشهر(، صومعه سرا )و 
ماسال(، انزلي )و رضوانشهر( و فومن )و 

شفت( آمده است:
در بررسي صالحيت نامزدهاي انتخابات 
متاسفانه  گيالن  استان  پزشکي  نظام 
صالحيت شش تن از اعضاي محترم هيات 
عمومي  پزشکان  انجمن هاي  مديره هاي 
دوگونچي  آنه محمد  دكتر  آقايان  استان، 
و دكتر محمدتقي يحيي جوزي و خانم 
دكتر رقيه  حج فروش )نايب رييس، دبير 
رشت(،  انجمن  مديره  ي  هيات  منشي  و 
دكتر  و  قسمتي زاده  مهران  دكتر  آقايان 
سيدعلي معصومي )رييس و عضو هيات 
مديره  ي انجمن الهيجان، آستانه، سياهکل 
و كياشهر( و آقاي دكتر كاظم پورصادق 
)منشي هيات مديره  ي انجمن صومعه سرا 
و ماسال( تاييد نشده است؛ در حالي كه 
همگي اين همکاران از لحاظ ويژگي هاي 
شخصيتي، اخالق حرفه اي و نيز سابقه ي 
از پزشکان  مثبت و موثر صنفي  فعاليت 
خوش نام استان محسوب مي شوند و آقاي 
دكتر قسمتي زاده در حال حاضر رياست 
پزشکان  انجمن هاي  هماهنگي  شوراي 

عمومي استان را برعهده دارند.
عمومي  پزشکان  انجمن هاي  بنابراين 
پزشکي عمومي  از جامعه ي  به نمايندگي 
استان، از جناب عالي انتظار دارند با بررسي 
مجدد و تاييد صالحيت اين همکاران، از 
يك سو بستر مشاركت گسترده، پرشور و 
اميدوارانه ي پزشکان عمومي را در انتخابات 
زمينه ي  ديگر  سوي  از  و  پزشکي  نظام 
تقويت توان كارشناسي هيات مديره هاي 

نظام پزشکي استان را فراهم سازيد.
همچنين رييس انجمن پزشکان عمومي 
رشت، با ارسال نامه ي مشابهي خواستار 
دكتر  دوگونچي،  دكتر  صالحيت  تاييد 
جوزي و دكتر  حج فروش )رييس، دبير و 

منشي اين انجمن( شد. 
دكتر سونيا معصومي در اين نامه با اشاره 
به اين كه »هر سه همکار نامبرده نه تنها از 
لحاظ شخصيت فردي و اخالق حرفه اي 
از شايسته ترين هاي جامعه ي پزشکي اين 
شهرستان هستند و از لحاظ اجتماعي نيز در 
چندين دوره با تکيه بر راي اعتماد همکاران 
خود در مجامع مختلف وظيفه ي نمايندگي 
از آنان و دفاع از جايگاه معنوي و حقوق 
صنفي اين جامعه را برعهده داشته اند، در 
سطح كشور نيز از برجسته ترين و شناخته 
كارشناس  عمومي  پزشکان  شده ترين 
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فهرست نهایي نامزدهاي انتخابات نظام پزشکي در استان گيالن

219 نامزد در 10 شهرستان
با اعالم فهرست نهايي نامزدهاي تاييد 
صالحيت شده در انتخابات نظام پزشکي، 
219 تن از همکاران گروه هاي مختلف 
براي  انتخابيه  حوزه ي   10 در  پزشکي 
نظام پزشکي  به هيات مديره هاي  ورود 

استان گيالن رقابت خواهند كرد.
بنا بر آمار دريافتي از هيات هاي اجرايي، 
براي اين انتخابات در استان گيالن 245 
مرحله ي  در  كه  بودند  شده  نامزد  نفر 
نخست 234 و در نهايت 235 نامزد تاييد 
صالحيت شدند. همچنين به دليل به حد 
هيات  نامزدهاي  تعداد  نرسيدن  نصاب 
مديره در شهرستان رودسر، انتخابات اين 
حوزه به مرحله ي ميان دوره اي موكول شد 
كه در نتيجه 16 تن از نامزدهاي انتخابات 
در اين شهرستان نيز از دور رقابت كنار 
رفتند. )در خبرهاي اوليه تعداد نامزدهاي 
ثبت نام كرده به نقل از مسووالن 442 نفر 

اعالم شده بود كه اشتباه است.(
رد  نامزدهاي  از  تن   6 است  گفتني 
عضو  گيالن،  استان  در  شده  صالحيت 
پزشکان  انجمن هاي  مديره  ي  هيات 
آنه محمد  دكتر  هستند:  استان  عمومي 
دوگونچي، دكتر مسعود جوزي و دكتر 
و  دبير  رييس،  )نايب  رقيه  حج فروش 
رشت(،  انجمن  مديره  ي  هيات  منشي 
دكتر مهران قسمتي زاده و دكتر سيدعلي 
معصومي )رييس و عضو هيات مديره  ي 
و  سياهکل  آستانه،  الهيجان،  انجمن 
كياشهر( و دكتر كاظم پورصادق )منشي 
و  صومعه سرا  انجمن  مديره  ي  هيات 

ماسال(.
بنا بر اعالم هيات هاي اجرايي انتخابات 
نظام پزشکي، فهرست نهايي نامزدهاي تاييد 
اسفند  انتخابات 4  براي  صالحيت شده 

سازمان نظام پزشکي به شرح زير است:

رشت
آشوبی،  محمدتقی  پزشكي:  گروه 
اكبري  علي  محمدی،  اخوين  حميد 
رودپشتي، ولی ايمان طلب، سهراب باقری، 
مجد،  پارسا  احمدرضا  برزيگر،  انوش 
پوركاظمی،  آيدين  پارسی،  محمدرضا 
يداله  حقگو،  ناصر  پوركريمی،  مهدی 
بهراد  طارمسری،  رهبر  مرتضی  خلقی، 
محمدحسين  رضاعی،  افشين  ذاكری، 
عبدالحسين صابر  لنگرودی،  شهدی نژاد 
محمدرسول  صادقی،  سينا  هميشگی، 
عصاری،  آرش  طايفه،  نجم اله  صبوری، 
رضا قنبرپور مقدم، مهريار مشعوف، سونيا 
معصومی، بهرام نادری نبی، نرجس نبهی، 
وحيد نوايی لواسانی، پژمان نيرثابتی، علی 

نيك پور
ضا  علی ر  : شكي نپز ا ند د ه  و گر
جعفری،  ذاكر  حميدرضا  خصوصی، 

هومن سلوكی فرد، علی رضا شگفت
ظم  محمدكا زي:  روسا ا د ه  گرو

واجارگاه،  كهنسال  سياوش  پوركاظمی، 
سيداحمد ميرسنبل

گروه آزمايشگاهي: هادی حاجی زاده، 
كيوان خردمند، سيد محمود حبيب زاده، 
سيدعلی رضا مصباح، عباس نداف فهميده
پورمحسن،  معصومه  مامايي:  گروه 

حکيمه خوش آموز
زهرا  پروانه دار:  ليسانسيه هاي  گروه 
خانزاده چماچايی، مرضيه دادرس، انسيه 
سروش، امير عليزاده، علی اصغر نورسته.

آستارا
سعيد  يی،  پيرسرا يمانی  ا سياوش 
سپيده  پوريوسف،  معصومه  پورعباس، 
جباری، بختيار حيدرنيا، جمشيد حيدری، 
فريبرز خورشيدی، زهرا رستم پی، شهره 
رياضی، فرح روز ساسانيان، علی صادقی 
شبستری،  صادقی  علی اصغر  حريری، 
رضا  فخيمی،  كوروش  غنی،  حسن 
كيان مهر، كاميار گل بابايی، سعيد گيالخانی، 
اكبر محجل فراز، محمد محقق منتظری، 

زهرا مناف زاده.

آستانه
طيبه آموزنده نوباوه، محمدرضا امينی، 
نادر  حسن پور،  مهدی  اورنگ پور،  رضا 
سهراب خان،  علی  رهنما،  داود  رسولي، 
طالب پور،  مجيد  شکوهی،  فرجود 
هايده  فرح پور،  فتانه  علی پور،  اسماعيل 
وكيليان،  فرشاد  مرادی،  مدنی، حبيب اله 

مريم هوشمند.

انزلی
گيتی  رشتی نژاد،  اسداله پور  اردالن 
كامبيز  پوراسحاق،  حامد  اميدواری، 
خيری،  حميد  خانزاد،  سعيد  تنهايی، 
انسيه رجب پور نيکو، مهدی رمضان پور، 
اسداله  سيدسری،  شريفی  سيدحسين 
صادقی، عسکر صياد نعمتيان، سيدعارف 
عابدين نجفی، حسين عموئی، آرزو قائم 
بابك گنجه، كاوه  مقامی، رويا كاتوزی، 
ميرجليلی،  ابراهيم  سيد  زرعی،  ماهوتی 

مجيد نظافت.

تالش
مسعود  بابايی،  فريبا  ايمانی،  پندار 
ابوالحسن  جعفری،  شهريار  برزويی، 
فرزاد  ريك،  رحيمی  كيوان  ديوبند، 
عزتي  فاطمه  رمضانی،  عبداله  رفيعی، 
جيراني، اصغر كرمی مريانی، عبدالحسين 
محمدی خواه، مسعود نصيری، نظام الدين 

هاشمی.

رودبار
ق  د محمدصا حمدی،  ا سيروس 
اسماعيلی دل شاد، رحمت پوراسماعيل، 
هادی توزنده جانی، رقيه رضايی سندسی، 
مهتاب شفاعتي شمامی، مرجان صومعه، 

فاضل  عباسی،  صابر  عابدينی،  محسن 
فاضل  الكه،  كرمی  سبحان  فرزانه كاری، 
ملکی،  رمضانعلی  پرشکوه،  گلشاهی 

محمد موسوی رينه.

صومعه سرا
رويا  موسوي،  ابراهيم  سيداسماعيل 
مهران  بختياری،  له  هدايت ا ايزدی، 
جوادی  له  شمس ا نسيمی،  پوراحمد 
رقيه  سيده  جهانبخش،  رضا  درخانه، 
حسن  حيدری،  اكبر  ضيابری،  حسنی 
خاكزاد كهل دشت، محمدرضا خوشخوی 
نيالش، سيد نجات الدين درياباری، بهروز 
فتحی،  مهدی  سيه بازی،  شيوا  ديده بان، 
موسوی،  كامل  سيد  راد،  مقدم  مهدی 
نويد نصير، سيامك ولی زاده، كيان يعقوبی.

فومن
خطيبی،  الهام  جنگی نژاد،  غالم رضا 
جميله خليلی كلده، فاطمه خوش سيما، 
رجب زاده،  محمدرضا  راد،  محمدرضا 
ميرمحسن سلسبيلی، بابك صدر نوری، 
علی نيا،  محمد  صدقی،  ابراهيم  محمد 
فهيمه علی نيای باوفا، فرزاد فرقان، نصراله 
وحيد  لطيفی،  حميدرضا  كوهستانی، 
مرادی،  اميرهوشنگ  عارف،  محمدی 
سيد  منجمی،  مهيار  مروی،  علی رضا 
علی رضا ميرجوادی، طاهره مهدوی خباز، 
كتايون مهدوی خباز، فاطمه مواليي، حميد 
نجاتمند مالری، فرانك نظرپور، محسن 

نظری، مسعود نوروزی.

الهيجان
زهرا اخوان، هادی اخوت پور، ماندانا 
پورافراسيابی،  محمد  ديلمی،  اكبری 
غالم رضا جعفرپناه، جواد جاللی، فاطمه 
ذاتی، مسعود ذوقی توانا، سوسن رضايی، 
سلطانی نژاد،  علی رضا  سائری،  پروانه 
لهام  ا سياهکلی،  سيامکی  ويشتاسب 
اردشير  علی اكبر شريفی،  راد،  شاهرخی 
شهريزاد، احمد طاهر قاسمی، افشين طاهر 
قاسمی، زرين تاج طواف زاده قنبري، پروين 
قادر، منصور كاكوان، جواد محمدعليزاده، 
نرگس نقاش صورتگر، مريم نوروزپور، 
سياوش ولی زاده، علی رضا وارسته، سيده 

مريم هاشمی پورشالکوهی.
لنگرود

علی اكبر  رودپشتی،  امين  فريدون 
جعفر  پورجعفر،  سعدی  بخشی پور، 
جعفرخانی،  شهناز  حسنی،  تدريسی 
مرضيه  سيده  جوان پرست،  مرتضی 
جواهری، معصومه حسينی مقدم امامی، 
رحمانی  خليل  پرشکوه،  خانی  صائمه 
سيروس  سهيل  رضوانی،  ناهيد  چافی، 
عنبرائی،  آناهيتا  شمسی،  فرزانه  بخت، 
علي محمدي، امير مشفقی، علی معصومی، 

محمودرضا منصوريان.

فرهنگي  و  علمي  صنفي،  زمينه  هاي  در 
رشته ي پزشکي به شمار مي روند«، نوشت: 
»درخواست مي كنم ضمن بررسي دقيق تر و 
همه جانبه تر موضوع، با تاييد صالحيت اين 
همکاران كه در حال حاضر نيز نمايندگان 
مورد وثوق پزشکان عمومي شهرستان رشت 
هستند، زمينه ي مشاركت فعاالنه و پرشورتر 
پزشکان عمومي را در انتخابات پيش رو 
بر  عالوه  بي ترديد  امر  اين  سازيد.  فراهم 
مديره ي  هيات  كارشناسي  توان  تقويت 
جامعه ي  رشت،  پزشکي  نظام  سازمان 
پزشکي عمومي را نيز به نقشمندي  خود 
در نظام سالمت و احقاق حقوق از دست 

رفته اش اميدوارتر خواهد ساخت.«

اجرای سراسري پزشک خانواده متوقف شد/ 
قزوین، سومين استان پایلوت 02

در پي درخواست رييس جمهور مبني 
در  خانواده  پزشك  برنامه ي  اجراي  بر 
مدت باقيمانده از دولت، خبر از تغييرات 
جديد در اجرای اين برنامه و توقف آن 
در استان تهران مي رسد. مهم تر اين كه با 
اعالم وجود مشکالت ساختاري در اين 
طرح از سوي سرپرست وزارت بهداشت، 
اجراي كشوري آن متوقف شده است. در 
شرايط جديد، استان هاي فارس و مازندران 
پايلوت طرح پزشك  استان هاي  به عنوان 
تلقي   )02 )نسخه ي  شهري  خانواده ي 
مي شوند و قرار است استان قزوين هم به 

اين مجموعه اضافه شود.
فارس:  خبرگزاری   ،91/11/14
مورد  در  بهداشت  وزارت  سرپرست 
اجرای طرح پزشك خانواده ي شهری در 
كشور گفت: »در حال حاضر دو پايلوت 
طرح پزشك خانواده در مازندران و شيراز 
در حال اجرايی شدن است و به زودی در 

قزوين هم آغاز خواهد شد.« 
 محمدحسن طريقت  منفرد با اشاره به 
پزشکی  علوم  دانشگاه  مسووالن  تعجيل 
مازندران در اجرای طرح پزشك خانواده ي 
علوم  دانشگاه  »مسووالن  گفت:  شهری 
پزشکی مازندران قبل از دريافت امکانات 
اقدام به اجرای طرح پزشك خانواده كردند.« 
وي ادامه داد: »طرح ديگری نيز در استان 
قزوين از هفته ي آينده شروع می شود كه 
تعريف  مختلفی  سناريوی  استان  هر  در 
شده است كه نتايج اين طرح ها در كشور 

اجرايی می شود.« 
وزارت  سرپرست  ايسنا:   ،91/11/15
بهداشت با بيان اين كه نه تنها اجرای طرح 
پزشك خانواده را متوقف يا سرعت آن 
را كند نکرده ايم بلکه به اجرای اين طرح 
سرعت بخشيديم، گفت: »فکر می كنم   رها 
كردن اين برنامه، بدون بررسی های الزم، 
نتيجه های الزم را در پيش نخواهد داشت.«
منفرد  طريقت  محمدحسين  دكتر 
بر  مبنی  خبرنگاران  سوال  به  پاسخ  در 
از  بسياری  اجرای  و  رونمايی  چگونگی 
بيان  زمينه  اين  در  شده  انجام  طرح های 
داشت: »اين مساله مربوط به گذشته است 
و آن را به من خرده نگيريد؛ من درحال 
و  كلی  اجرای  برای  را  شرايط  حاضر 

كشورشمول آن مناسب نمی دانم.«
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انتخاب  و  مديره ها(  هيات  )در  عمومي 
اعضاي شوراي عالي )در مجمع عمومي(. 
اگر فقط به اندازه ي همين يك راي اختيار 

داريم، به همين اندازه هم مسووليت داريم.
من حاال در جايگاه و حال و حوصله اي 
نيستم كه عملکرد دوره ي پيش نظام پزشکي 
كنم.  بررسي  و  نقد  كشور  سطح  در  را 
همين قدر در مورد رشت مي توانم بگويم كه 
از اين چهار سال گذشته راضي ام. گاه مي شد 
مي كردي  فکر  كه  پشت هم  چند جلسه 
بيخود آمده اي اين جا نشسته اي چون قرار 
نيست اتفاقي بيافتد و قدمي برداشته شود؛ 
اما چند مقطع بحراني هم بود: از »پزشك 
معين« و »پزشك امين« تا »پزشك خانواده ي 
شهري« كه اگر نبود اين نظام پزشکي رشت 
نبود  اگر  و  استان  هماهنگي  شوراي  و 
با  همکاري و هماهنگي صددرصدي اش 
االن  استان،  عمومي  پزشکان  انجمن هاي 
به جاي فارس و مازندران و اخيراً قزوين ما 
پايلوت 02 شده بوديم و بازيچه ي آزمون و 
خطاي دكتر شريعتي )نه دكتر شريعتي بزرگ، 
دكتر شريعتي رييس ستاد پزشك خانواده( و 
مايه ي عبرت مسووالن و دلسوزي همکاران 
و  دالوري  و  همت  به  استان ها.  ساير  در 

در راس آن ها استان گيالن با اعالم موضع 
صريح، جهت گيری  درست و بيان منطقی 
ايرادات طرح هاي فوق، باعث شدند نظام 
حتی  و  مختلف  شهر های  پزشکی های 
نظام پزشکی مركز به اهميت و حساسيت 
موضوع پی بردند و اعالم نظر كنند. اما در 
مجموع متاسفانه به نظر می رسد در دوره ی 
التهابات  دچار  كشور  پزشکی  نظام  اخير 
سياسی شده و فرصت كمی برای پيگيری 
است.  داشته  عمومی  پزشکان  مشکالت 
بنابراين اكنون كه در آستانه ی انتخابات نظام 
پزشکی هستيم، جا دارد جامعه ی فرهيخته ي 
پزشکی به خصوص پزشکان عمومی سعی 
كنند با تصميم گيری  دقيق و درست كسانی 
را انتخاب كنند كه پيش از اين كه به فکر منافع 
شخصي خود يا سياسی كاری باشند، مدافع 

منافع جامعه ی پزشکی باشند.
سابقه ی  سال ها  كه  اين جانب  نظر  از 
نامزد  كه  افرادی  دارم،  صنفی  فعاليت 
انتخابات نظام پزشکی هستند در وهله ی 
داشته  را  دغدغه ی صنف خود  بايد  اول 
باشند و نظام پزشکی را نردبان ترقی خود 

تلقی نکنند. بايد كسانی انتخاب شوند كه:
شريف  حرفه ی  به  راستين  اعتقاد   .1
پزشکی داشته باشند و صرفاً به متخصص 

در  همکارانم  كارشناسي  و هوش  اعتدال 
تمام اين مجموعه هايي كه نام بردم، درود 

مي فرستم.
اما چطور انتخاب كنيم؟ باز هم جسارتًا 
همکاران  براي  كوچك  توصيه ي  يك 
به  نکنيد؛  گوش  وعده ها  به  بزرگوارم: 
وعده  مقام  در  من  كنيد!  نگاه  كارنامه ها 
اما در  مي توانم بگويم آپولو هوا مي كنم، 
سابقه ام بايد حتماً يك بادبادك هوا كردن 
موجود باشد. پزشك عمومي و متخصص 
هم ندارد؛ از اعضاي دوره هاي پيش نظام 
عمومي  پزشك  يك  بپرسيد؛  پزشکي 
و  معتدل  و  دالور  و  باهمت  )و  خوب 
هوشمند و كارشناس و...( همين قدر براي 
يك  كه  دارد  فايده  متخصص  همکاران 
و  باهمت  )و  خوب  متخصص  پزشك 
كارشناس  و  هوشمند  و  معتدل  و  دالور 
و...( براي همکاران پزشك عمومي. نظام 
سالمت موجود و نابه ساماني فعلي اش هم 
به نفع هيچ كس نيست؛ نه پزشك عمومي، 
نه متخصص، نه ملت و نه حتي دولت. 
نهايت، فقط به درد همان اقليت يکي دو 
ضد  شخصيت  داراي  گنگستر  درصدي 
دكتر  شادروان  زنده ياد  )به قول  اجتماعي 

يا پزشك عمومی بودن توجه نکنند يا تنها 
مدافع گروه خاصی از پزشکان نباشند.

2. ديدی وسيع نسبت به اهداف جامعه ی 
پزشکی داشته باشند.

3. تعامل با همه ی نظر ات را صدر كار 
گروه  به  وجه  به هيچ  و  دهند  قرار  خود 

خاصی وابسته نباشند.
تابع  و  سياسی  زدوبند های  از  دور   .4

قانون باشند.
5. منصف باشند و منافع هم پزشکان و 

هم بيماران را مد نظر قرار دهند.
6. وقت كافی برای انجام امور صنفی، 
شركت در جلسات و تصميم گيری ها داشته 

باشند. 
7. قدرت ابراز مخالفت با تصميماتی را 
كه مغاير با اهداف صنف شان باشد، داشته 

باشند. 
پيگير  مستمر،  و  جدی  به طور   .8
مشکالت همه ی اقشار و گروه های پزشکی 

باشند.
9. در صورت حضور در هر پست و 
مقامی، منافع صنف را بر منافع شخصی 
خود،  پست  حفظ  برای  و  بدانند  ارجح 
مصالح و منافع صنف خود را قربانی نکنند.
 در پايان از همه ی همکاران خواهشمندم 

نظام پزشکي
همچنان خانه ي ماست

دكتر مسعود جوزي

چرا باید در انتخابات نظام 
پزشکی شركت كنيم؟

دكتر سونیا معصومی

در هر صنف  كه  مي خورد  بزرگ(  بهزاد 
و لباسي هستند و همين حاال هم دارند به 
ريش همه ي همکاران پزشك عمومي و 

متخصص و ملت و دولت مي خندند.
و در آخر؛ نمي خواستم در اين يادداشت 
به رد صالحيتم اشاره كنم اما بي ادبي است 
اگر از همه ي دوستان و همکاران عزيزي 
كه حضوري و تلفني و اي ميلي و كامنتي 
و... شرمنده ام كردند و حتي گاه نم اشکي 
بر چشمم نشاندند، تشکر نکنم. سپاسگزار 
لطف همه ي شما هستم. جاي دوري هم 
نمي روم؛ فعاًل همين جا، كنار شما، و به اميد 

ديدار در چهارم اسفند! 
----------------------

دکتر مسعود جوزي
دبير انجمن پزشکان عمومی رشت

نشاني: رشت، خيابان نامجو، نرسيده به فلکه ي 
درمان  كلينيك  سعيد،  كوچه ي  نبش  گاز، 

سوءمصرف مواد مهرگان
تلفن: 3229625

Email: masoud_jowzi@yahoo.com

و  پزشکی  جامعه ی  حقوق  حفظ  برای 
در  دست  عمومی  پزشکان  به خصوص 
دست هم بگذارند و فعاالنه در انتخابات 
باشد  يادمان  كنند.  شركت  پزشکی  نظام 
اگرچه بسياري از مطالبات جامعه ي پزشکي 
عام و مشترك است، اما هر يك از گروه های 
پزشکی دغدغه های خاص خود را هم دارد 
و بايد نمايندگان خود را هم در نظام پزشکی 
داشته باشد و از جمله پزشکان عمومی هم 
بايد به تعداد كافی در نظام پزشکی نماينده 
و  با حضور چشمگير  باشند. پس  داشته 
در  نمايندگان شايسته  انتخاب  و  گسترده 
انتخابات چهارم اسفند، كمك كنيم نظام 

پزشکی فعال تر و كارآمدتری داشته باشيم. 
----------------------

دکتر سونيا معصومی
رييس هيات مديره ي انجمن پزشکان عمومی 

رشت
تلفن:  پارك كودك،  نشاني: سنگر، روبه روي 

0132-5722596
Email: soni_m_e@yahoo.com

پزشکي خانه ي ماست؛ همچنان  نظام 
خانه ي ماست. »همچنان« به اين معني كه 
حتي اگر از اين خانه بيرونت كنند، جايي 
نداري بروي... حاال كه هنوز اتفاقي نيافتاده! 
اتفاق؟ البته خيلي هم افتاده، اما عجالتًا 
مجال بحث و بررسي نيست. بايد نشست 
سر فرصت و در يك فضاي غيرهيجاني 
از  پيش  تا  البته  التهاب  از  دور  و  آرام  و 
اين  به تك تك  بعد  انتخابات چهار سال 
از  جلوگيري  براي  و  رسيدگي  اتفاقات 
تکرارشان چاره جويي كرد. فعاًل در پرانتز 
همين يك پيشنهاد را مطرح كنم كه بهتر 
است دوره ي آينده ي نظام پزشکي چهار 
سال و نيم باشد تا انتخابات ما بيافتد بعد از 
انتخابات رياست جمهوري و بخش عمده 
و نامربوط اين التهابات و هيجانات فروكش 
 كند و هر كس به كار خودش مشغول باشد.
هم  پيشنهادها  اين  فرصت  اما  عجالتاً 
فقط  اسفند  چهارم  تا  االن  از  نيست. 
بين  بگرديم  كه  داريم  فرصت  همين قدر 
شده  صالحيت  تاييد  موجود  نامزدهاي 
پيدا كنيم و كليد خانه مان  بهترين شان را 
را بدهيم دست شان. نگوييد نظام پزشکي 
قدرت ندارد و اختيار ندارد و... اگر قدرت 
نبود.  مرافعه  سرش  اين قدر  كه  نداشت 
همين كه ما پشت سرش هستيم، قدرت 
يك  باالخره  نيست؛  كه  شوخي  دارد. 
صنف است و 200 هزار عضو. همه هم 
تحصيلکرده و مورد احترام و شخصيت 
مرجع جامعه. فقط بستگي دارد به اين كه ما 
خوب انتخاب كنيم، دقيق انتخاب كنيم، در 
شأن خودمان و سرنوشت مان انتخاب كنيم؛ 
از همين اول تا انتخاب نماينده براي مجمع 

همان طور كه بار ها گفته شده، سال هاست 
جامعه ی شريف پزشکی به ويژه پزشکان 
عمومی با مشکالت عديده ای مانند نداشتن 
امنيت شغلی چه در بخش دولتی و چه در 
بخش خصوصی دست به گريبان هستند: 

در بخش دولتی، كار زياد، حقوق كم، 
تعداد زياد بيماران ارجاعی و شلوغی مراكز 
روستايی چشمگير  مراكز  به ويژه  درمانی 
است و از يك طرف كمبود امکانات رفاهی 
و برخورد نامناسب بيماران مراجعه كننده 
انتظار  از  دور  برخورد  ديگر  طرف  از  و 
درمانگاه های  در  به خصوص  متخصصان 
روستايی و شهری- روستايی ديده می شود. 
در بخش خصوصی هم خلوت بودن 
بسياری از مطب ها، محدود كردن پزشکان 
عمومی در نحوه ی ارايه ی خدمات، تاخير 
قابل مالحظه در پرداخت مطالبات  بيمه ای  
طرح های  به كارگيری   مهم تر  همه  از  و 
عجوالنه و بی برنامه ای كه هر بار كه شاهد 
آن ها هستيم )مانند طرح پزشك امين و 02( 
باعث شد سال گذشته سالی پر از استرس 
همکاران  به ويژه  پزشکان  همه ی  برای 

پزشك عمومی باشد.
 اگرچه بيشتر پزشکان عمومی خوا هان 
اجرای طرح پزشك خانواده به طور اصولی، 
جامع و منطقی هستند، متاسفانه هيچ وقت 
نه  كه  نداده اند  به خود زحمت  مسووالن 
از  حتی  بلکه  عمومی،  پزشکان  تمام  از 
نمايندگان شان نظر خواهی كنند و هر بار با 
اعالم طرح هايی نارسا كه جز ايجاد مشکل 
چه برای بيماران و چه برای پزشکان ثمره ی 
ديگری نداشته، به اين نگرانی ها دامن زده اند.
 خوشبختانه در يك سال اخير انجمن های 
پزشکان عمومی در بسياری از استان ها و 
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گاه آسان نيست كه بدانی چه راهی 
بگيری،  تصميمی  چه  گيری،  پيش  در 

يا چه كنی... .
شايد بفرسايی و بخواهی   رها كنی و  
گاه ترديد كنی كه به اين همه می ارزد؟ 
اين  اصلی  دل مشغولی  »ترديد« 
كه  روزهايی  است...  من  روزهای 
آينده  از  نگرانی  برای  بسياری  داليل 
بيشترين  لحظه  اين  در  ولی  دارم. 
از  اين كه در دفاع  نگرانی ام، مردم اند... 
حقوق صنف، چطور بايد مراقب مردم 

هم بود. 
را  درمان  مردم،  اقتصادی  مشکالت 
زندگی شان  پايين تر  اولويت های  به 
برای  مردم  مادی  توان  و  فرستاده 
درمانی  تشخيصی-  پيگيری های 
به شدت  روحی شان  و  جسمی  تالمات 
رشد  طرفی،  از  است.  يافته  كاهش 
مراكز  هزينه های  و  مخارج  بی رويه ی 
يك  در  به ويژه  درمانی  و  تشخيصی 
با  كه  است  بوده  به گونه ای  اخير  سال 
امکان  حاضر  حال  تعرفه ای  وضعيت 
اين منوال برای بسياری  به  ادامه ی راه 
از همکاران دشوار و محال شده است. 
و  ادعا ها  شعار ها،  علی رغم 

در  اگر  كه  است  كرده  ثابت  تجربه 
مسير صحيح و استفاده از خرد جمعی 
افراد  انديشه ي  و  تجربه  توان،  بتوان 
بستری  در  را  جامعه  يك  دانش پژوه 
مناسب همدل و همسو كرد، می توان به 

قله های رفيع موفقيت دست يافت. 
می تواند  چند  هر  پزشکی  نظام 
در  ليکن  باشد،  همدلی  اين  تجلی گاه 
نگاهی واقع بينانه تا رسيدن به يك نظام 

پزشکی آرمانی فاصله ای بسياری دارد.
عدم  نيز  مدعا  اين  شاهد  بهترين 

انتخابات را انتخاب كنيم...
دكتر محمدحسین شهدی نژاد لنگرودی

چند  در  كه  متعددی  برنامه های 
مشکالت  رفع  برای  اخير  سال 
از  بسياری  ريشه ای  حل  و  درمانی 
بهداشتی-درمانی  نظام  نابه سامانی های 
انجام شده است، در همچنان بر   همان 
ديده  مثبتی  تحول  و  می چرخد  پاشنه 
در  متوالی  جابه جايی های  نمی شود؛ 
تغييرات  با  همراه  بهداشت،  وزارت 
180 درجه ای در چشم اندازهای آينده، 
سياستگذاری ها  مدام  تغيير  به  منجر 
از  بسياری  اين كه  ضمن  است.  شده 
مرتبط  زمينه های  در  مجلس  مصوبات 
سالمت  و  بيمه  شورای عالی  جمله  از 
به حال  نيمه  نصفه  اجرای  يك  با  هم 

خود   رها شده  است. 
در  هم  و  مردم  در  هم  سردرگمی 
طرح های  می شود.  ديده  پزشکان 
بسيارند.  شده،  رها  يا    نيمه كاره  متعدد 
با  و  می آيد  طرح  يك  با  مديری  هر 
جابه جايی صندلی مديريتی، طرح قبلی 
جديد  برنامه ای  و  مي شود  فراموش 
سوگيری  طرفی  از  می خورد.  استارت 
در  مجلسيان  و  دولت مردان  عجيب 
نظريات  از  استفاده  و  به كارگيری  عدم 
به  منجر  پزشکی،  نظام  كار شناسی 

تمايل بسياری از فرهيختگان و بزرگان 
در  شدن  نامزد  برای  پزشکی  جامعه ي 

اين انتخابات است. 
بسترهای  كنار  در  موضوع  اين 
و  صنفی  كار  و  همدلی  ناكارآمد 
داليل  به  پزشکی  نظام  انفعال  اساسًا 
عاملی  برون گروهی،  و  درون گروهی 
نتيجه ي  به  نيافتن  دست  برای  بزرگ 
مطلوب توسط هيات مديره های منتخب 

در ادوار گذشته است. 
اما نکته ي مهم و ارزشمند اين است 
اين شرايط  بدانيم همکارانی كه در  كه 
شخصيت  و  سابقه  تجربه،  دشوار 
خويش را به بوته ي آزمايش گذاشته اند 
داده اند.  نشان  ازخودگذشتگی  به نوعی 
تدريجی  اعتالی  و  رشد  برای  كه  چرا 
نقش آفرينی  و  پزشکی  نظام  جايگاه 

می شود  طرح هايی  اجرای  و  تصويب 
همان  در    بلکه  راه،  نيمه ی  در  نه  كه 
با بخش خصوصی  به تقابل  آغاز اجرا 
می انجامد  پزشکی  نظام  سردمداری  به 
علی رغم  كه  طرح هايی  بسيار  چه  و 
نيات خوب ارايه دهندگان با اجرای بد 
نه تنها شکست  از همين ديدگاه،  ناشی 
پاشيدگی  هم  از  به  منجر  بلکه  خورده  
غيرقابل  و  ناقص  درمانی  نظام  بيشتر 

دفاع فعلی نيز شده است. 
نظام پزشکی می توانست و می تواند 
سازنده  تعامل  و  خود  قوی  با حضور 
وزارت  شامل  ذی ربط  دستگاه های  با 
بيمه گر  سازمان های  و  بهداشت 
اجرای  و  برنامه ريزی  در  مثبت  عاملی 
كشور  درمانی  بهداشتی-  طرح های 
حفظ  در  مشاركت  ضمن  و  باشد 
حقوق  از  حمايت  به  بيماران،  حقوق 
بپردازد؛  نيز  پزشکی  حرف  شاغالن 
ساليان  تمام  در  كه  بالقوه  ظرفيتی 
اخير، به داليل بسيار، نتوانست بالفعل 

شود. 
ساليان  در  شده  پيگيری  رويه ی 
شده«  آموخته  »ناتوانی  نوعی  اخير 
در   )Learned helplessness(

صحيح آن در عرصه ي جامعه، حضور 
را  خود  كه  عزيز  همکاران  همين 
انتخابات كرده اند هم الزم و  كانديدای 

هم ستودنی است. 
هر  در  اساسًا  اين كه  آخر  نکته ي  و 
انتخاباتی حضور همکاران بسيار مهم تر 
زيرا  است،  شونده  انتخاب  شخص  از 
شود  انتخاب  آرا  كثرت  با  كه  كسی 
خواهد  انتخاب  مناسب ترين  بی شك 

بود. 
را  »انتخابات«  همگی  بياييد  پس 

انتخاب كنيم. 

ياد ايام به خير 
ياد آن وقت كه با هم بوديم
آن زمانی كه همه می ديديم

پشت هر اميدی

دوراهی...
دكتر حمید اخوین

زمانی كه خاطره هايت از اميد هايت قوی تر شدند، پير 
شدنت آغاز می شود. 

خاطری هست كه با آن اينك 
ياد ما لبريز است.
می توان انديشيد 

با كدامين اثر است
كه كسی همسفر خاطره ها می گردد. 

اينك  ای دوست بيا، نوبت توست
 نوبت بودن توست 
نوبت بودن ماست... 
ورنه اين جای رفيع 

گر نباشيم همه 
خالی از ارزش هاست.

----------------------
دکتر محمدحسين شهدی نژاد لنگرودی

پزشکان  انجمن  مديره ي  هيات  عضو 
عمومی و نظام پزشکي رشت 

مدير درمان تامين اجتماعی استان گيالن 
Email: shahdinejad@yahoo.com

در  كه  كرده  ايجاد  پزشکی  گروه های 
بسياری  حضور  عدم  به  منجر  نهايت 
از فرهيختگان اين صنف برای نامزدی 
است.  شده  پزشکی  نظام  انتخابات  در 
از  برخی  نام  كردن  وارد  طرفی  از 
كه  صنفی  فعاالن  و  فرهيختگان  اين 
قانون،  اخالق،  دغدغه ی  سال هاست 
فهرست  در  دارند  را  صنف  و  مردم 
دوره ی  اين  صالحيت  شدگاِن  رد 
به  می تواند  پزشکی،  نظام  انتخابات 
و  بی تفاوتی  بی انگيزگی،  گسترش 
اصالح  و  تغيير  در  ناتوانی  احساس 
پزشکی  حرف  شاغلين  مجموعه ي  در 
نظام  اين  كارآيی  حداقل  و  منجرگردد 
صنفی پرپيشينه را بيش از پيش كاهش 

دهد. 
در چنين شرايطی نامزد شدن، حتی 
برای من كه با سابقه ی بيش از 12 سال 
كار و فعاليت صنفی، جزو پيش كسوتان 
نيز محسوب می شوم، فقط برای روشن 
ماندن آخرين كورسوهای اميد است... 
ماندن  از  بيش  كردن  رها  برای    وگرنه 
به قدر كافی  برای ماندن  انگيزه دارم و 

فرسوده شده ام... .
 و ترديد... كه به اين همه می ارزد؟ 

 نا گزير و ناگريز به انتخاب همکاران 
در اين دوراهی تن در خواهم داد... .

 باقی بقای تان!
----------------------

دکتر حميد اخوين
نايب رييس نظام پزشکي رشت

روبه روي  سليماندراب،  رشت،  نشاني: 
آرامگاه، تلفن: 4223953

Email: hamidakhavein@yahoo.com
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ديروز: پزشك جوان
مدتی  طرح  دوران  در  پيش  سال ها 
كار  ارجمندی  همکار  درمانگاه  در 
خود  كه  ايشان  بار  يك  می كردم. 
و  صنفي  كارهاي  و  نوشتن  در  دستی 
تحويل  فرصت  در  داشت،  مطبوعاتی 
شيفت از من پرسيد چرا در مطبوعات 
كارهاي  در  يا  نمی نويسم  مقاله  صنفي 
و  تعجب  با  نمی كنم.  مشاركت  صنفی 
خنده پرسيدم: »كار صنفی؟ بزرگ ترها 
من  به  نيازی  و  می كنند  را  اين  كار 
به  پاسخ  در  ايشان  نيست!«  كم تجربه 
پزشکان  تمايل  عدم  داليل  برخی  من 
را  كارهای  صنفی  انجام  در  عمومی 
برشمردند كه آن روز جدی نگرفتم اما 

امروز آن را كاماًل درك مي كنم.
 بسياری از پزشکان عمومی در چند 
سال اول پس از فارغ التحصيلی  در فکر 
شركت در امتحانات ورودی رشته های 
را  اگر سد تخصص  تخصصی هستند. 
شکستند، پس از پايان درس و گذراندن 
دوره ی طرح، ضريب K و هزار و يك 
مرحله ی ديگر مشغول باز كردن مطب، 
جبران  و  درآوردن  پول  بيمار،  جذب 
تحصيل  رفته ی  دست  از  سال های 
با  را  آنان  سيلی  چون  كه  می شوند 
هر  به  كه  هم  دسته  آن  می برد.  خود 
سال  چند  از  پس  نشدند،  موفق  دليل 
عمومی«  »پزشك  واقعًا  كه  می پذيرند 
هستند و بايد »پزشك عمومی« بمانند؛ 
آن وقت به فکر افزايش درآمد مي افتند 
و اگر تابه حال در مطب پزشك ديگری 
مستقل  مي كنند  سعي  می كردند،  كار 
درد  هم  باز  كنند؛  زندگی  و  شوند 

معاش!
اول  از  همکاراني  كه  هستند  كم 
بمانند.  عمومی  پزشك  باشند  خواسته 
گروه  اين  از  تعدادی  هم  معموالً 
نيمه تخصصی  كارهای  جذب  پزشکان 
زيبايی،  و  پوست  اعتياد،  ترك  مثل 
و  تغذيه  هيپنوتيزم،  سنتی،  طب 
می شوند؛  و...  الغری  و  چاقی  درمان 
پيدا  را  مردم  دغدغه ی  بايد  به هرحال 
كرد تا دغدغه ی معاش خود و خانواده  
حل شود. استخدام هم كه )به ويژه اين 
اگر  تازه  است.  انتظار  از  دور   روزها( 
تامين  )دانشگاه،  ادارات  جذب  هم 
نيازی  باشی،  شده  و...(  اجتماعی 
حکم  چون  باشی؛  صنفی  نيست 
يك  واقع  در  فرمايد!  رييس  آن چه 

نيازی  هيچ  زمان  اين  تا  پزشك جوان 
صنفی  انجمن های  و  صنف  داشتن  به 

نمی كند. احساس 
اما در آن سال ها انجمن هايی هم كه 
فعال  خيلی  می شدند،  تشکيل  معموالً 
از  گزارشی  همکاران  ديگر  يا  نبودند 
از  خيلی  نداشتند.  آنان  فعاليت های 
پزشکان )از جمله خودم( پس از سال  ها 
انجمن  نمی دانستند  نيز  حرفه اي  كار 
حوزه هايی  چه  در  و  چه  يعنی  صنفی 
كاستی   و  می كند. شايد ضعف  فعاليت 
انجمن هاي  معرفی  و  اطالع رسانی  در 
می  شد  سبب  پزشکي  نظام  و  صنفي 
به گوش  زمان  دو  در  فقط  آن ها  نام 
برسد: هنگام جمع آوری حق عضويت 
انتخابات. همين  مساله  ساالنه و موعد 
نسبت  همکاران  ديد  كه  می شد  باعث 
حضور  فلسفه ی  اصاًل  و  عملکرد  به 
جوان ترها  باشد.  منفی  صنفي  نهادهاي 
هم به دليل اعتماد به نفس پايين، نگرانی 
و  قديمی  اعضای  حمايت  عدم  از 
باتجربه تر، رای نياوردن و... وارد گود 

كارهای صنفی نمی شدند. 

امروز: پزشك مطب دار
به ويژه  فعاليت حرفه اي  تداوم  با  اما 
در بخش خصوصي كم كم اوضاع تغيير 
كه  اخير  سال های  در  به ويژه  مي كند. 
نسبت  اندكی  عمومي  پزشکان  گويی 
شده اند.  حساس تر  صنفی  فعاليت  به 
زمانی تنها دغدغه ی همکاران مطب دار 
اما  بود،  همکاران  از  برخی  نرخ شکنی 
امروز گرفتاری از در و ديوار می بارد: 
دستياري  آزمون  در  شدن  پذيرفته 
درمانگاه ها  تعداد  شده؛  سخت  بسيار 
عجيبی  به طرز  شهرها  در  مطب ها  و 
ساختمان  هر  در  است؛  يافته  افزايش 
اعتياد  ترك  مطب  يك  حتمًا  پزشکانی 
وجود  زيبايی  و  پوست  كلينيك  و 
دارد )گاهی هم دو تا به فاصله ی يك 
رنگارنگ  طرح های  در(؛  يك  يا  طبقه 
و  »معين«  چون  نشده ای  كارشناسی  و 
سو  هر  از  خانواده«  »پزشك  و  »امين« 

پزشکان جوان و فعاليت های صنفی 

دیروز كجا بودیم؟ امروز كجا هستيم؟
دكتر رقیه حج فروش

به پزشکان فشار می آورد و همين آب 
و...  می كند  تهديد  را  روزانه  باريکه ی 
ترك  مثل  ديگر  رشته های  پزشکان   .
را  خود  خاص  مشکالت  هم  اعتياد 
بدون  مراكز   تعداد  شدن  زياد  دارند؛ 
تناسب با جمعيت منطقه، عدم نظارت 
عجيب  سخت گيری های  و  يك سو  از 
افزايش  عدم  ديگر،  از سوی  غريب  و 
تبديل  مشکل  سال ها ،  از  پس  تعرفه 
روز  هر  و...  شربت  به  متادون  قرص 
اعتياد  ترك  مراكز  در  شاغل  پزشك 
مواجه  جديد  استرسی  و  دردسر  با  را 
در  شاغل  همکاران  مسلمًا  می كند. 
زيبايی  و  پوست  مثل  ديگر  رشته های 
هم با مشکالت خاصی از جمله گران 
داروهای  و  مواد  و  دستگاه ها  شدن 

مصرفی دست به گريبان اند. 
مشکالت  جديد،  دستورالعمل های 
ايجاد محدوديت  نرخ گذاری،  و  تعرفه 
با  مشکالت  نسخه نويسی،  در 
از  تنها بخشی  بيمه گر و...  سازمان های 
مشکالت يك پزشك عمومی مطب دار 
است )كه البته در استان هايي كه انجمن 
بيشتر  ندارند  فعالي  عمومي  پزشکان 
بايد  اين ها  به  البته  و  می آيد(  به چشم 
جامعه  اقتصادی  مشکالت  كرد  اضافه 
از جمله  كاری  را كه همه ی جنبه های 
حقوق پرسنل، بيمه، ماليات، اجاره و... 
را در  بر  می گيرد. پزشك عمومی جوان 
نزديك  ميان سالي  به  امروز  كه  ديروز 
شده  رها  تنها  مي كند  احساس  شده 
است، راه به جايی ندارد و نمی داند در 
چگونه  بايد  مشکالت  اين  با  برخورد 
يا به كجا اعتراض كند و از چه كسي 

چاره بجويد. 

فعاليت صنفي به عنوان يك نياز
شدن  فعال تر  با  سو،  ديگر  از 
برخي  در  عمومي  پزشکان  انجمن هاي 
در  قدرتمندشان  حضور  استان ها، 
برخورد با مشکالت صنفي و خبررسانی 
برگزاری  )با  صنف  بدنه ی  به  منظم 
و  مجالت  در  اطالع رسانی  همايش ها، 

از همکاران  نظر عده ای  و...(  سايت ها 
فعاليت ها  اين  ضرورت  به  نيز  جوان 
به ويژه  اكنون  آن چه  است.  شده  جلب 
در استان گيالن شاهد هستيم، تقاضای 
در  عمومی  پزشکان  انجمن  تشکيل 
شهرهايي كه تا كنون انجمن نداشته اند 
زيرگروه های  تشکيل  درخواست  و 
پزشکان  اعتياد،  )درمانگران  انجمن 
خانواده و...( است كه نشانگر احساس 
انجمن های  وجود  به  پزشکان  نياز 
صنفی و پذيرش فلسفه ی وجودی آن  
پزشك  پرشور همکاران  است. حضور 
انجمن  انتخابات  در  كشور  سراسر  از 
پزشکان عمومي ايران در تيرماه گذشته 
نيز نمود و نشانی از اين احساس نياز 
و اعتماد پزشکان به انجمن های صنفی 
است،  خودشان  نمايند ه ی  به عنوان 
احقاق  راه  تنها  می رسد  به نظر  كه  چرا 
رفته، همبستگي  از دست  اين همه حق 
مشکالت  و  درد ها  كه  است  افرادی 

مشتركی دارند. 
زماني  مقطع  اين  در  می رسد  به نظر 
مي توانند  صنفی  فعاالن  و  انجمن ها 
نقش  جوان تر  همکاران  جذب  در 
توجه  با  باشند.  داشته  موثری  بسيار 
پزشکی،  نظام  انتخابات  نزديکی  به 
تشويق  فقط  به جای  باشد  الزم  شايد 
)كه  انتخابات  در  شركت  به  همکاران 
نيز  را  آنان  منفي  مقاومت  نيز  گاهی 
فعاليت هاي  پيشينه ي  دارد(  پي  در 
به دست  دستاوردهاي  و  شده  انجام 
سوي  از  كرد.  معرفی  آنان  به  را  آمده 
ديگر، مي توان انتظارات خود را از يك 
بدنه ي  از  و  برشمرد  نهاد صنفی موفق 
اين  كنون  تا  چنان چه  خواست  صنف 
انتظارات در عمل محقق نشده، چرايی 
جستجو  خود  نقش  و  خود  در  را  آن 
به عنوان  ما  از  كدام  آيا هر  اين كه  كند. 
در  حتي  صنف،  ساده ي  عضو  يك 
گزينش  و  انتخابات  در  شركت  حد 
برای  قدمی  خود  نمايندگان  آگاهانه ي 
بيرون گود  يا  برداشته ايم  بهبود شرايط 
به انتظار تغيير نشسته و جز »غر زدن« 

كاري نکرده ايم. 
----------------------

دکتر رقيه حج فروش
پزشکان  انجمن  مديره ی  هيات  عضو 

عمومی رشت
ساختمان  گلسار،  چهارراه  رشت،  نشاني: 
سوءمصرف  درمان  كلينيك  نصر،  پزشکان 

مواد هديه ي سالمت، تلفن: 7222712
Email: dr.hajf@gmail.com
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از  يکی  پزشکی  نظام  سازمان 
نهادهاي  قديمی ترين  و  بزرگ ترين 
صنفی كشور از سوی بخش وسيعی از 
جامعه ی پزشکی مورد بی توجهی است 
توسط  نيز  شايد  و  بايد  كه  آن گونه  و 
سالمت  نظام  با  مرتبط  دولتی  نهادهای 
نظام  سازمان  نمی شود.  گرفته  بازی  به 
پزشکی به عنوان يك سازمان نظام صنفي 
ميان  واسط  حلقه ای  بايد  و  می توانست 
جامعه ي پزشکی و دولت بوده و از اين 
طريق نقش موثری در سازماندهی نظام 
سالمت داشته باشد، اما علی رغم قدمت 
تاثيرگذاری  و  كارايی  آن  گستردگی،  و 
برای  متعددی  داليل  ندارد.  را  الزم 
ذكر  پزشکی  نظام  سازمان  نا كارآمدی 
قانونی  اختيارات  بودن  می شود: محدود 
ساختارهای  ناكارآمدی  پزشکی،  نظام 
و  سياست زدگی  سازمان،  تشکيالتی 
و  بی عالقگی  آن،  رهبران  سياسی كاری 
به  پزشکی  جامعه ي  اعضای  بی توجهی 
نهادهای  برخی  پزشکی.  نظام  عملکرد 
حکومتی و دستگاه های دولتی نيز نگران 
نظام  قانونی  و  گسترده  اختيارات  از 
پزشکی، تالش می كنند اين نهاد صنفی و 
مستقل را به شکلی وابسته به دولت كنند. 
فوق  علل  از  يك  هر  شك  بدون 
نظام  فعلی  وضعيت  در  معينی  تاثير 
كدام  هر  به  پرداختن  كه  دارند  پزشکی 
از آن ها مستلزم مقاله ای جداگانه است. 
نظام  سازمان  ناتوانی  واقعی  ريشه ي  اما 

پزشکی در چيست؟ 
برخی صاحب نظران با اشاره به ماده ي 
پزشکی  نظام  سازمان  تشکيل  قانون   2
به ويژه بند د )حفظ و حمايت از حقوق 
از  حمايت  و  )حفظ  ه  بند  و  بيماران( 
حقوق صنفی شاغالن حرف پزشکی( در 
وظايف سازمان تضاد و تناقض می بينند و 
آن را علت ناكارآمدی می دانند. در نگاهی 
اجمالی چون پزشك و بيمار در دو سوی 
يك رابطه قرار دارند. تصور اين كه تشکل 
صنفی واحدی بتواند حافظ منافع دو طرف 
به نظر  متناقض  بلکه  نه تنها دشوار  باشد، 
می رسد. در حالی كه رابطه ي پزشك و 
بيمار رابطه ای از جنس كارگر و كارفرما 
يا خريدار و فروشنده نيست. در ارتباط 
طبيب و بيمار هر چند مسايل مالی و مادی 
نيز نقش دارد، اما در اساس و به طور عام 
رابطه ای معنوی، عاطفی و قدسی حاكم 
يك  درازای  به  گاهی  رابطه  اين  است. 
عمر طول می كشد و بيمار سری ترين و 
محرمانه ترين مسايل و مشکالت خود را 

سازماني كه باید مستقل بماند
دكتر حمید طهماسبی پور

كه حتی به نزديك ترين بستگان خود نيز 
نمی گويد، با پزشك در ميان می گذارد. 

بيمار جسم و جان خود را در اختيار 
اطمينان كه  اين  با  پزشك قرار می دهد، 
پزشك نيز خالصانه تمام تالش خود را 
فارغ از انگيزه های مالی برای بهبودی او 
انجام می دهد. نجات جان بيمار از مرگ، 
برطرف كردن درد و رنج بيماری و تالش 
سالمت  و  بهداشت  بهبود  جهت  در 
معيارهای  با  ارزشگذاری  قابل  جامعه 
پزشکانی  اندك  چند  هر  نيست.  مادی 
قاعده مستثنی اند.  اين  از  هم هستند كه 
با توجه به چنين رابطه ی ويژه و معنوی 
وظايف  بخش  در  قانونگذار  كه  است 
سازمان اين دو بند به ظاهر متضاد را كنار 

هم قرار داده است. 
اصوالً وظيفه ي هر تشکل صنفی بر دو 

اصل استوار است: 
تخلفات  و  انحرافات  با  مبارزه   .1
درونی و ارتقای جايگاه اجتماعی آحاد 

صنف 
منافع و حقوق صنف در  از  2. دفاع 

مقابل نهاد ها و دستگاه های بيرونی. 
به  عمل  در  پزشکی  نظام  سازمان 
ناموفق  فوق  اساسی  اصل  دو  اجرای 
بوده و ناكارآمدی آن ناشی از ناتوانی در 
اجرای همين دو رويکرد است. در قانون 
به درستی  پزشکی  نظام  سازمان  تشکيل 
دو اصل فوق تحت عنوان »دفاع از منافع 
و حقوق بيماران« و »دفاع از منافع صنفی 

حرف پزشکی« اشاره شده است. 

دفاع از منافع و حقوق بيماران
زيرميزی،  قبيل  از  منفی  پديده های 
پاسخگو  و  بيماران  به  مالی  اجحافات 
قصورات  و  تخلفات  به  نسبت  نبودن 
اعضای  از  اندكی  توسط  كه  پزشکی 
حرف پزشکی انجام می شود و پيامدهای 
اجتماعی آن دامن كل جامعه ي پزشکی 
ضعف  از  ناشی  است،  گرفته  فرا  را 

نظام  سازمان  انتظامی  بدوی  هيات های 
پزشکی بوده كه نتوانسته يا نخواسته اند 
برخورد  تخلفات  اين گونه  با  قاطعانه 
علی رغم  پزشکی  نظام  سازمان  كنند. 
اين كه از طريق هيات های بدوی انتظامی 
اهرم های الزم تنبيهی و پيشگيرانه را برای 
جلوگيری از بسياری از تخلفات حرف 
متاسفانه  اما  دارد،  اختيار  در  پزشکی 
به علت نبود اراده ي الزم، نه تنها برخورد 
انحرافات  اين گونه  با  قاطعی  و  شايسته 
سرپوش  و  انکار  با  اغلب  بلکه  نداشته 
باعث جری تر  اين تخلفات  بر  گذاشتن 
شدن افکار عمومی شده است. اگر اين 
سازمان خود پيشتاز در برخورد و افشای 
تخلفات و اعمال ناشايست گروه اندكی 
از شاغالن حرف پزشکی می شد، ديگر 
سازمان ها و نهادهای غيرمسوول به خود 
اجازه نمی دادند كل جامعه ي پزشکی را 

مورد توهين، افترا و استهزا قرار دهند. 

دفاع از منافع صنفی حرف پزشكی
جامعه ي  صنفی  منافع  بحث  گاه  هر 
پزشکی به ميان می آيد، ناخودآگاه تعيين 
ذهن  به  پزشکی  خدمات  تعرفه های 
پزشکی  نظام  سازمان  می شود.  متبادر 
و  چند  و  تعرفه ها  تعيين  همواره  نيز 
چون آن را سرلوحه ي فعاليت های خود 
قرار داده است، در حالی كه تعرفه های 
پزشکی بخش كوچکی از منافع جامعه ي 
پزشکی را تشکيل می دهد. منافع واقعی، 
جايگاه حرف پزشکی در نظام سالمت 
است. طبق قانون در ستاد ها، شورا ها و 
يك  سالمت  نظام  تصميم گير  نهادهای 
اختصاص  پزشکی  نظام  به  هم  صندلی 
دارد، ولي متاسفانه مسووالن سازمان در 
جايگاه  اين  از  نتوانسته اند  موارد  اغلب 
از  و  آورند  به عمل  را  الزم  بهره برداری 
كنند.  پاسداری  پزشکی  جامعه ي  منافع 
نظام سالمت  اساسی  برنامه های  تدوين 
ملی  بيمه ي  خانواده،  پزشك  مانند 

بدون  و...  پزشکی  آموزش  سالمت، 
نظام پزشکی  حضور و دخالت سازمان 
صورت می گيرد؛ در حالی كه سازمان به 
نمايندگی و پشتيبانی جامعه ي فرهيخته ي 
نظريات  بايد  و  می توانست  پزشکی 
نظام  برنامه های  در  را  خود  كار شناسی 
سالمت به مسووالن مربوطه ارايه كند و 
پيگيرانه خواستار اجرای آن ها شود. اما از 
آن جايی كه مسووالن سازمان، اگر نگويم 
پزشکی  نظام  به  آن ها  اغلب  بلکه  همه، 
به  رسيدن  برای  پرشی  تخت  به عنوان 
می نگرند،  سياسی  اجتماعی-  مناصب 
كوپن  توزيع  مانند  خرده كاری ها  برخی 
ترافيك،  تردد  كارت  توزيع  كاال،  فالن 
معرفی  بازآموزی،  سمينارهای  برگزاری 
به پزشکان وام مسکن و  بانك هايی كه 
خودرو می دهند و... را با افتخار به عنوان 
كارنامه ي درخشان سازمان نظام پزشکی 

اعالم می كنند. 

نظام پزشكی خانه ي ماست
برای  پزشکی  نظام  انتخابات  اكنون   
در  هم  آن  است،  راه  در  ديگر  دوره ای 
استقالل  و  صنفی  ماهيت  كه  شرايطی 
نهاد ها  برخی  توسط  بشدت  آن  نيم بند 
در خطر است. تالش های پيدا و پنهانی 
بيشتر  چه  هر  كردن  وابسته  جهت  در 
سازمان نظام پزشکی به نهاد های دولتی 
تنها  می رسد  به نظر  و  است  كار  در 
ناكارآمدی  از  سازمان  برون رفت  راه 
ماهيت  و حفظ  استقالل  تقويت  فعلی، 
يکپارچه ي  حمايت  البته  و  آن  صنفی 
جامعه ي پزشکی از آن است. علی رغم 
نظام  كم كاری ها،  و  ضعف ها  همه ي 
قانونی  صنفی  سازمان  تنها  پزشکی 
آن جايی  از  است.  پزشکی  جامعه ي 
صنفی  سازمان های  تاثيرگذاری  كه 
قانونی  اختيارات  ميزان  به  بستگی  تنها 
گستردگی  به  متکی  بلکه  ندارد  آن ها 
پايگاه اجتماعی آنان است، بنابراين تنها 
همه ي  يکپارچه ي  و  گسترده  شركت 
در  سازمان  عضو  پزشکی  گروه های 
انتخابات پيش رو و انتخاب نمايندگانی 
مستقل، صنفی و دلسوزِ حقوق و منافع 
جامعه ي پزشکی می تواند سازمان نظام 
شرايط  اين  از  به سالمت  را  پزشکی 

بحرانی خارج كند. 
----------------------

دکتر حميد طهماسبی پور
عضو هيات مديره ي منتخب انجمن پزشکان 

عمومی ايران
نشاني: امامزاده هاشم، تلفن: 0132-3223334
Email: hamtapor@gmail.com

حق عضویت خود را 
بپردازید!

همکارانی كه موفق به پرداخت 
نشده اند،  سال 91  عضويت  حق 
حق  تومان  هزار   10 مبلغ  لطفا 
عضويت يا كمك های مالی خود 
را به حساب انجمن )99092 بانك 
تجارت، شعبه ی اما خمينی رشت( 
بپردازند و شماره ی فيش مربوطه 
را به تلفن 2221177 اطالع دهند.

اشتغال پزشکان 
عمومی

كار  متقاضی  همکاران  كليه ی  از 
تمام وقت يا پاره وقت و نيز همکارانی 
خود  درمانگاه  يا  مطب  برای  كه 
عمومی  پزشکان  همکاری  به  نياز 
محمد  دكتر  با  خواهشمنديم  دارند، 
بخشعلی زاده، مسوول كميته ی مالی- 
رفاهی انجمن پزشکان عمومی رشت 
تماس:  )شماره ی  بگيرند.  تماس 
تا  شنبه  زمان:   0131-3225491

چهارشنبه ی هر هفته، صبح و عصر.(



خبرنامه ی داخلی انجمن پزشکان عمومی رشت

خبرنامه ی داخلی انجمن پزشكان عمومی رشت
دوره ی جديد، شماره ی 13 )13+40(، اسفند 1391

به کوشش: دکتر مسعود جوزی
با همكاری: دکتر رقيه حج فروش

زير نظر: كميته ی انتشارات )دكتر سونيا معصومی، دكتر حميد طهماسبی پور، دكتر آرش عصاری(
نشانی انجمن: رشت، ميدان انتظام )رازی(، ابتدای بلوار شيون فومنی، خيابان نظام پزشکی، دبيرخانه ی انجمن های علمی
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انجمن پزشکان عمومی رشت

در آستانه ي انتخابات نظام پزشکي، مجمع 
عمومی  پزشکان  انجمن  ساالنه ی  عمومی 
با بيش از  رشت روز جمعه 27 بهمن 91 
يك صد تن از اعضاي انجمن و تني چند از 
فعاالن صنفي استان در هتل كادوس رشت 

برگزار شد.
 در اين مجمع ابتدا دكتر سونيا معصومی، 
رييس هيات مديره ی انجمن پزشکان عمومی 
رشت، ضمن خوشامدگويی به ميهمانان، بر 
كرد و  تاكيد  پزشکي  نظام  اهميت سازمان 
ضمن ابراز تاسف از رد صالحيت برخي از 
اعضاي فعال انجمن، همه ي پزشکان عمومی 
را به شركت در انتخابات نظام پزشکی رشت 

فراخواند. 
رييس  نايب  برزيگر،  انوش  دكتر  سپس 
جامعه ي  و  پزشکی  نظام  شورای عالی 
نظام  رييس  و  كشور  داخلي  متخصصان 
از  ناراحتي  ابراز  نيز ضمن  پزشکی رشت، 
عدم احراز صالحيت برخی از كانديداهاي 
اين  از  كرد  اميدواري  اظهار  انتخابات، 
همکاران در بخش هاي مختلف فعاليت هاي 
وي  شود.  استفاده  رشت  پزشکي  نظام 
همچنين بر لزوم وجود عشق به فعاليت هاي 
جمعي به عنوان مهم ترين شرط براي حضور 
از  تقدير  با  و  كرد  تاكيد  فعاليت ها  اين  در 
پزشکان عمومي حاضر در دوره ي فعلي نظام 
پزشکي رشت، همکاران را به حضور فعال در 
انتخابات و گزينش افراد شايسته برای ورود به 

هيات مديره ی سازمان دعوت كرد. 
رييس  پيروزی  ابوالقاسم  دكتر  ادامه  در 
استان  پزشکي  گروه  انجمن هاي  مجمع 
گيالن، طي سخنانی برخی از شرايط انتخاب 
محمدكاظم  دكتر  و  برشمرد  را  شوندگان 
نيز  داروسازان،  انجمن  رييس  پوركاظمی، 
ضمن ابراز نگرانی از عدم استقبال نيروهای 
جوان از فعاليت های صنفی، خواستار پيگيري 
و ريشه يابي اين مساله از سوي كارشناسان 

صنفي انجمن پزشکان عمومي رشت شد. 
دبير  جوزی،  مسعود  دكتر  ادامه  در   

مجمع عمومی انجمن پزشکان 
عمومي رشت برگزار شد

گزارش: دكتر رقیه حج فروش

انجمن پزشکان عمومي رشت، گزارشی از 
فعاليت سال گذشته ی انجمن ارايه كرد كه 
از مهم ترين محورهاي آن نقش موثر انجمن 
در برخورد منطقی و كارشناسانه با طرح های 
پزشك امين و پزشك خانواده ی شهری )02(، 
انتخابات  در  انجمن  اعضای  فعال  حضور 
عمومي  پزشکان  انجمن  مديره ی  هيات 
ايران، برگزاري همايش آبان ماه انجمن های 
پزشکان عمومی كشور در دهکده ی ساحلی 
بندر انزلی و نيز فعاليت هاي رسانه اي مستمر 

انجمن بود. 
خزانه دار  عصاری،  آرش  دكتر  سپس 
كرد  ارايه  را  ساالنه  مالی  گزارش  انجمن، 
و در ادامه دكتر حميد طهماسبی پور، عضو 
هيات مديره ي انجمن رشت و هيات مديره ي 

با  ايران،  عمومي  پزشکان  انجمن  منتخب 
به ويژه  صنفی  سازمان های  نقش  برشمردن 
چگونگی  سالمت،  نظام  در  پزشکی  نظام 
حضور انجمن پزشکان در اين انتخابات پيش 
رو را تشريح كرد و همچنين با قدرداني از 
پزشکی  نظام  پيش  دوره ي  مديره ي  هيات 
رشت و به ويژه پزشکان عمومي عضو آن، 
ابراز اميدواري كرد كه در سطح كشور چنين 
پزشکي  نظام  و  عمومي  پزشکان  انجمن  

اين چنين فعال و مثبت عمل كنند.
برپايي »تريبون آزاد« بخش بعدي مجمع بود 
كه از نامزدهاي نظام پزشکی حاضر در جلسه 
دكتر بهراد ذاكري، دكتر محمدرضا پارسي، 
عصاري،  آرش  دكتر  اخوين،  حميد  دكتر 
دكتر محمدحسين شهدي نژاد و دكتر سهراب 

باقري سوابق، اهداف و برنامه هاي انتخاباتی 
خود را برشمردند و همچنين دكتر عبداهلل 
رمضاني و دكتر علي اصغر اشرف نژاد نظرات 
خود را در زمينه ی اهميت مشاركت اجتماعي 
و معيارهاي انتخاب نمايندگان شايسته و لزوم 

حضور فعال در انتخابات بيان كردند.
نکات ويژه: 

- موسسه های »آفتاب فروزان آريا )آفا(«، 
»تصويربرداری نگاه« و »تصويربرداری سپهر« 
حاميان مالی برگزاری اين مجمع بودند كه 
دستگاه   3 سپهر  تصويربرداری  موسسه ی 
دستگاه   40 و  ژاپني  فشارسنج  و  گوشي 
گلوكومتر كره اي هم به قيد قرعه به شركت 

 كنندگان مجمع هديه كرد. 
عمومي  پزشك  نامزدهاي  اغلب   -
انتخابات نظام پزشکي شهرستان رشت در 

مجمع حضور داشتند.
)رييس  قسمتي زاده  مهران  دكتر   -
انجمن پزشکان عمومي الهيجان و شوراي 
عمومي  پزشکان  انجمن هاي  هماهنگي 
انجمن  )رييس  فرقان  فرزاد  دكتر  گيالن(، 
پزشکان عمومي و نظام پزشکي فومن و دبير 
شوراي هماهنگي نظام پزشکي هاي گيالن(، 
پزشکان  انجمن  )رييس  ايزدي  رويا  دكتر 
نجات الدين  دكتر  صومعه سرا(،  عمومي 
درياباري )رييس نظام پزشکي صومعه سرا( 
و دكتر عبداهلل رمضاني )دبير نظام پزشکي 
تالش( برخي ديگر از ميهمانان ويژه ي مجمع 

بودند.
دكتر  رشت  پيش كسوت  پزشکان  از   -
محمدحسن صالحي و دكتر ايرج صديقي 
حضور داشتند و جاي برخي از بزرگان از 
جمله دكتر سيدحسن تائب و دكتر هدايت 
دكتر محمدعلي  و  به علت كسالت  يزداني 
فائق و دكتر محسن شريفي به  عللي چون 

مسافرت و... خالي بود.
- مجمع در ساعت يك بعدازظهر به پايان 
رسيد و همکاران ناهار را در كنار هم صرف 

كردند.

دکتر سونيا معصومی
رييس مركز بهداشتی- درمانی شماره ی يك رشت 

از 1366 تا 1387
عضو هيات مديره ی انجمن پزشکان عمومی رشت 

از 1376 تا كنون و رييس آن از 1390
عضو هيات مديره ی سازمان نظام پزشکی رشت از 
و  فنی  معاون  و  كنون  تا   1387 از  و   1383 تا   1379

برنامه ريزی آن از 1387 
 عضو تحريريه ی مجالت »پزشکان«، »پزشکان گيل« 

و »پيك نظام پزشکی رشت«

دکتر آرش عصاری
رييس  و  رشت  فاميلی  بيمارستان  فني  مسوول 

اورژانس اين بيمارستان از 1384 تا كنون
عضو هيات مديره ی انجمن پزشکان عمومی رشت 

از 1390 و خزانه دار انجمن

نامزدهای انجمن پزشکان عمومی در انتخابات نظام پزشکی رشت
دکتر حميد اخوين

كار شناس پزشکی قانونی از 1375
عضو هيات مديره ی انجمن پزشکان عمومی رشت 

از 1376 تا 1379 و از 1387 تا كنون
عضو هيات مديره ی سازمان نظام پزشکی رشت از 1379 

تا 1383 و از 1387 تا كنون و نايب رييس آن از 1387
نماينده ی رسمی انجمن علمی هيپنوتيزم بالينی ايران 

در استان گيالن

محمدحسين شهدی نژاد لنگرودی
از  تامين اجتماعي گيالن  رييس دفتر اسناد پزشکی 

1380 تا 1388 و مدير درمان آن از 1388 
رييس شورای هماهنگی سازمان های بيمه گر گيالن 

از 1382 
رشت  پزشکی  نظام  سازمان  مديره ی  هيات  عضو   

از 1387 
 عضو هيات مديره ی انجمن پزشکان عمومی رشت 

از 1390

دکتر علی نيك پور
منطقه ای  سازمان  درمان  بر  نظارت  اداره ی  رييس 

بهداری گيالن از 1365 تا 1368
درمان  و  بهداشت  منطقه ای  سازمان  درمان  مدير 

گيالن از 1368 تا 1369
مدير درمان تامين اجتماعی گيالن از 1369 تا 1383 
عضو هيات مديره ی سازمان نظام پزشکی رشت از 
1370 تا 1375 و از 1387 تا كنون و معاون مالی آن 

از 1387

استاد دکتر انوش برزيگر
استاد  و  عروق  و  قلب  بيماري هاي  تخصص  فوق 

گروه قلب دانشگاه علوم پزشکي گيالن
نايب رييس شوراي عالي نظام پزشکي كشور

رييس نظام پزشکي رشت و شوراي هماهنگي نظام 
پزشکي هاي استان گيالن

نايب رييس جامعه ي متخصصان داخلي ايران 
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