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گزارش خبری

پاسخ آموزش و پرورش به
شایعهقانونیکردنتنبیهبدنی

تنبیهبدنی
مثل گذشته جرم است

فرهیخت��گان| پیش��نهاد آموزش و
پرورش برای قانونی شدن تنبیه در
مدارس و تفسیرهایی که بعد از آن
پیشنهاد شد ،حاال دردسرساز شده
اس��ت .وزارت آموزش و پرورش
در نامهای که هفته گذشته به سایت
رس��می مجلس ش��ورای اسالمی
فرس��تاد ،عنوان کرد که «عالوهبر
تش��ویق و پاداش ،تنبی��ه هم باید
مورد توجه قرار گی��رد ».این نامه
در برخی رس��انهها بهعنوان حکم
به قانونی شدن تنبیه بدنی استنباط
ش��د و واکنشهای متع��ددی به
همراه داش��ت .ای��ن نامه در حالی
منتشر شد که در چند ماه گذشته،
چندین م��ورد تنبیه بدن��ی و آزار
کودکان در مدارس گزارش ش��ده
بود؛ از تنبی��ه عجیب چند کودک
افغان در پاکدشت گرفته تا ضربه
به اعضای بدن و مجروحیت یک
دانشآموز در ای�لام .نامه وزارت
آم��وزش و پ��رورش ه��م ضربه
آخر را زد .اما حاال این وزارتخانه
با ص��دور اطالعی��های اعالم کرد
که «تنبیه بدن��ی از نظر مقررات و
قوانین آموزش و پرورش ممنوع و
انجام آن جرم اس��ت و با مرتکبین
تنبی��ه بدن��ی براس��اس قوانین و
آییننامهه��ای مص��وب برخورد
جدی شده و میشود».
در بخش��ی از این اطالعیه با انتقاد
از رس��انهها عنوان ش��ده اس��ت:
در گس��تره نظام تعلی��م و تربیت
و فراوان��ی مدارس کش��ور موارد
نادر تنبیه بدنی ،همیش��ه از سوی
مسئوالن و معلمان محکوم است.
شایسته است به جای بزرگنمایی
و تبلیغات ژورنالیس��تی ،رسانهها
بهویژه رس��انههایی ک��ه داعیهدار
آرمانها و ارزشهای دینی هستند
متعهدانه به ریشهیابی و علل وقوع
آن و ارائ��ه راهحلهای عملی برای
واقع نشدن معدود تنبیهات صورت
گرفته بپردازند .الزم اس��ت تاکید
ش��ود نگاه جریان��ی ،غیرحرفهای
و کلیش��های به مولفهه��ای تعلیم
و تربیت غیرمس��ئوالنه است و با
توجه به اهمیت دستگاه آموزش و
پرورش ضروریست متعهدانه عمل
کنیم.
در پایان این اطالعیه نیز اعالم شده
اس��ت :منظور از تنبی��ه ،مجموعه
روشه��ای باز دارنده به اس��تثنای
تنبیه بدنی اس��ت ک��ه در ماده 76
آییننام��ه اجرایی م��دارس بهطور
کامل تصریح و تشریح شده است
و وزارت آم��وزش و پ��رورش
همواره به همکاران محترم آموزشی
و تربیت��ی توصیه کرده اس��ت که
از م��وارد احص��اء ش��ده در ماده
فوقالذکر برای راهنمایی و تربیت
دانشآموزان استفاده کنند.
اما طب��ق ماده  76آئی��ن اجرایی
مدارس ،دانشآم��وزان متخلفی
که راهنماییها و چارهجوییهای
تربیت��ی ،در آنه��ا مفی��د و موثر
نمیافت��د ،با رعایت تناس��ب به
یکی از روشهای تذکر و اخطار
ش��فاهی بهطور خصوصی ،تذکر
و اخط��ار ش��فاهی در حض��ور
دانشآم��وزان کالس مربوط��ه،
تغیی��ر کالس در صورت وجود
کالسه��ای متع��دد در یک پایه
با اط�لاع ولی دانشآموز ،اخطار
کتبی و اطالع به ولی دانشآموز،
اخراج موقت از مدرسه با اطالع
قبل��ی ولی دانشآم��وز ،حداکثر
برای مدت س��ه روز و انتقال به
مدرس��ه دیگر ،م��ورد تنبیه قرار
میگیرن��د .آنگونه ک��ه آموزش
و پ��رورش میگوی��د منظورش
در نامهای که به س��ایت مجلس
فرس��تاده ،س��ختتر کردن مواد
مطرح ش��ده در این ماده اس��ت.
وزارت آم��وزش و پ��رورش
گرچه تاکید ک��رده که منظورش
تنبیه بدنی نبوده اس��ت اما تنبیه
غیربدنی نیز سالهاس��ت که در
بس��یاری از مدارس کش��ورهای
پیشرفته منسوخ شده است.

واکنش عضو شورای شهر به درخواست تغییر نام خیابان نوفللوشاتو:

 17اکتبر به جای نوفللوشاتو

موضوع کندن پ�لاک نام خیابان نوفل لوش��اتو

ثبتنام از داوطلبان شورایاری ،از امروز ،دوم بهمن ،آغاز شده است و سایت www.shorayaran.ir
تا دوازدهم بهمن برای ثبتنام فعال خواهد بود و انتخابات شورایاران نیز هشتم اسفند برگزار میشود.
آنگونه که مرتضی طالیی ،رئیس ستاد هماهنگیهای شورایاریهای شهر تهران گفته است داوطلبان
میتوانند از ساعت  6صبح تا  12شب در این سایت ثبتنام کنند.
او با بیان اینکه شرایط داوطلبان تغییر کرده است ،تاکید کرده ،شرایط داوطلبان از سواد خواندن و
نوش�تن به فوق دیپلم ،داشتن حداقل سن  25سال داوطلبان و در اصالحیه آییننامه مدت سکونت
داوطلبان به یک سال کاهش پیدا کرده است.

ویترین

«نوفللوشاتو» هویتانقالباسالمیاست
سیاوش مش��کینی| پسلرزه اتفاقهای
پاری��س هنوز تن ته��ران را میلرزاند.
توهین نشریه «ش��ارلیابدو» به پیامبر
اسالم و حمله افراد مسلح به این نشریه
در پاری��س باعث سلس��له اتفاقهایی
در تهران شده اس��ت .چند روز پیش
روزنامه «مردم امروز» به دلیل انعکاس
واکنشهای برخی اف��راد به این اتفاق
توقیف ش��د و حاال ع��دهای خواهان
تغییر نام خیابان «نوفللوشاتو» شدهاند.
نوفللوش��اتو شهری اس��ت کوچک
در نزدیک��ی پاریس که بنیانگذار فقید
جمهوری اس�لامی ای��ران در روزهای تبعید چند
ماه��ی آنجا اقامت داش��تند و قس��مت مهمی از
جریانهای شکلگیری نظام جمهوری اسالمی در
این ش��هر شکل گرفته است .بر همین اساس و به
یاد آن دوران خیابانی که س��فارت فرانس��ه در آن
قرار دارد به نام نوفللوشاتو نامگذاری شده است،
اما عدهای از معترضان به نش��ریه ش��ارلیابدو که
روز دوشنبه مقابل سفارتخانه فرانسه تجمع کرده
بودند ،پالک نام این خیابان را به نش��انه اعتراض
به دولت فرانس��ه کندند و حاال خواستار تغییر نام
این خیابان ش��دهاند .البته این تنها تهران نیست که
خیابان نوفللوش��اتو دارد و در مشهد هم خیابانی
به این نام وجود دارد .حتی اوایل انقالب خیابانی
در شهر قم هم به این نام نامگذاری شد که بعد از
مدتی به نام اصلی خود بازگشت.

ثبتنام از داوطلبان شورایاری آغاز شد

گزارش

گزارشی درباره وضعیت امروز پزشکان در ایران

در پیچوخمهای درآوردن نان

ده��د .در ای��ن س��ایتها حت��ی نام
جایگزی��ن این خیابان هم مش��خص
و پیشنهاد ش��ده این خیابان به جای
نوفللوش��اتو به خیاب��ان « 17اکتبر»
تغییر ن��ام ده��د .پیش��نهاددهندگان
ای��ن نام ،عل��ت آن را حمل��ه پلیس
فرانس��ه به راهپیمایی مس��المتآمیز
الجزایریتباران در پاریس در س��ال
 1961میدانند.

واکن��ش گس��تردهای در فض��ای مج��ازی و
شبکههای اجتماعی داشت .عکسهای برخی از
معترضان که تابلوی نام خیابان نوفللوش��اتو را
پایین آوردهاند به سرعت در شبکههای اجتماعی
مجازی منتشر شد و ارائه تحلیلها و تفسیرها در
این زمینه آغاز ش��د .برخی پایینکشیدن تابلوی
این خیابان را نش��ان از بیتوجهی افراد به علت
نصب آن دانس��تهاند که در واقع نشانه قسمتی از
تاریخ انقالب ایران اس��ت .به عقیده بسیاری از
کاربران شبکههای اجتماعی تغییر نام این خیابان
نه اعتراض به دولت فرانس��ه ک��ه در واقع قطع
ارتباط با قسمتی از تاریخ انقالب اسالمی ایران
اس��ت که در قالب و قامت ی��ک خیابان در دل
تهران به حیات خود ادامه میدهد.
برخی از سایتها که در گذشته هم مواضع تندی
در قبال اتفاقهای مشابه داشتهاند از شورای شهر
تهران خواس��تهاند این فرص��ت را مغتنم بداند و
هرچه س��ریعتر نام خیابان نوفللوشاتو را تغییر

س��عیده علیپور| در همایش دیروز پزش��کان عموم��ی در حالی که
انتظار میرفت وزیر بهداشت از تبیین سیاستهای اجرایی «پزشک
خانواده» صحبت کند ،بیشتر از «هجمهها علیه جامعه پزشکی» سخن
گفت و این موضوع را «خیانت به سالمت مردم» دانست .هجمهای
که گرچه به نظر میرس��د ،بخش کوچکی از آن با واقعیت منطبق
باشد ،اما چهره صنفی پزشکان را بین عموم جامعه ،کمی مخدوش
کرده است.
حرکتی که وزیر بهداش��ت در ابتدای روی کار آمدن در وزارتخانه
متبوعش ،با افش��ای لیستی از پزش��کان زیرمیزیبگیر آغاز کرد و
تقویت سیس��تم ثبت شکایت از پزشکان ادامه داد ،تبعات بسیاری
برای این وزارتخانه به همراه داشت .گروهی این حرکت را تقبیح و
برخی پزشکان نیز وزیر را به بردن بیمارانشان به خارج از کشور و
خروج از سیستم سالمت داخلی تهدید میکردند ،اما همچنان وزیر
به صراحت از برخورد با خاطیان در حوزه سالمت سخن میگفت.
بخشی از نارضایتیها از سیستم سالمت کشور به هزینههای درمان
و بخشی دیگر از آن به هرج و مرج حاکم در امور بیمه بازمیگشت.
برنامه وزارت بهداش��ت در دولت یازده��م و اجرایی کردن طرح
تحول سالمت بخش عمدهای از این هرج و مرج را سامان میداد،
اما به اعتقاد کارشناس��ان حوزه س�لامت جدای از بحث توجه به
اخالق حرفهای در حوزه پزش��کان ،مس��ائل اقتصاد فعاالن بخش
سالمت تا حد زیادی در این نارضایتیها دخالت داشته و دارد.

مخالفت شورا
با تغییر نام خیابان

ش��ورای ش��هر تهران مس��وول اصلی تغییر نام
خیابانهای ش��هر اس��ت .اعضای این ش��ورا به
نظر نمیرس��د تمایل چندانی به تغییر نام خیابان
نوفللوش��اتو داش��ته باش��ند ،چراکه اس��ماعیل
دوس��تی ،یکی از اعضای این ش��ورا قاطعانه به
فرهیختگان میگوید که «نام خیابان نوفللوشاتو
هرگز تغییر نخواهد کرد».
او ن��ام این خیابان را برگرفت��ه از تاریخ انقالب
ایران میداند و اضافه میکند« :مردم نوفللوشاتو
بسیار به انقالبیهای ایران احترام میگذاشتند و
حتی رهبر فقید انقالب در جشن کریسمس برای
آنها گل و ش��یرینی میفرستاد» .به گفته دوستی،
اگر موضوع تغیی��ر نام خیابان نوفللوش��اتو در
شورای شهر مطرح شود «بهشدت با آن مخالفت
خواهد شد» .این عضو شورای شهر تهران معتقد
اس��ت این موضع سیاسی نیست و همه اعضای
ش��ورا «از اصالحطلب تا اصولگ��را» با تغییر نام
این خیابان مخالفند.

جانشین رئیسپلیس تهران بزرگ خبر داد

تضعیف پزشکان عمومی

بازداشت روزانه  140قاچاقچی در تهران
کشفیات شیشه  62درصد کاهش داشته است

ف��روغ طباطبای��ی| در 9
ماهه نخس��ت امسال 38
هزار و  406قاچاقچی و
خردهفروش مواد مخدر در تهران دستگیر
ش��دهاند که این میزان نیز نسبت به مدت
مشابه سال قبل  27درصد افزایش داشته
است.
ب��ه عبارت��ی روزان��ه  140قاچاقچی و
خردهفروش مواد مخدر و هر س��اعت
نزدی��ک به ش��ش س��وداگر م��رگ در
پایتخت بازداشت میشوند .با اینکه این
تعداد عدد قابل توجهی از دس��تگیری
قاچاقچیان مواد مخدر را نشان میدهد،
اما از کاهش رشد اعتیاد خبری به گوش
نمیرس��د .تعداد معت��ادان کاهش پیدا
نک��رده و تقاضا برای مواد مخدر وجود
داش��ته اس��ت و همین موضوع باعث
میشود قاچاقچیان از پا ننشینند؛ همان
اصل اقتص��ادی که میگوی��د تا وقتی
تقاضا هس��ت ،عرضه نی��ز خواهد بود.
آنگونه که دیروز س��ردار قادر کریمی،
جانشین رئیس پلیس تهران بزرگ گفته
است کشفیات تریاک بازه زمانی معلوم
ش��ود در چه مدتی دو درصد ،کشفیات
حشیش  62درصد ،کشفیات کراک 88
درصد و کش��فیات مرفی��ن  16درصد
افزایش و کشفیات شیش��ه ،هرویین و
س��ایر مواد مخدر به ترتیب  5 ،62و 33
درصد کاهش داشته است.

کنترل عرضه و تقاضا
باید همزمان باشد

هومان نارنجیها ،کارشناس و پژوهشگر
ح��وزه اعتیاد ،درب��اره افزای��ش تعداد
بازداشتیهای مرتبط با خرید و فروش
م��واد مخدر در تهران ،ب��ه فرهیختگان
میگوید« :مبارزه فیزیکی با مواد مخدر
و قاچاقچیان یکی از ابزارهای پیشگیری
از اعتی��اد اس��ت .چنانچه ف��رض کنیم
همه قاچاقچیان نیز دس��تگیر ش��وند با
بازار مص��رف ترامادول ک��ه آزادانه در

عطاریها به فروش میرسد چه کنیم؟
در بهترین شرایط اگر بتوانیم ورود مواد
مخدر به کش��ور را متوق��ف کنیم فرد
معتاد برای تهیه آن دس��ت به هر کاری
میزند .او حتی ممکن است در خانهاش
گل خشخاش کش��ت کند ».نارنجیها
میگوی��د« :بحث عرض��ه و تقاضا در
اعتیاد دو بازوی کنترل آن است .باید به
صورت همزمان عرضه و تقاضا کنترل
شود .نمیشود فقط با کنترل قاچاقچیان
ی��ا صرف توجه به بحث پیش��گیری از
اعتیاد ،آن را کنترل کرد».
این کارش��ناس ادام��ه میده��د« :باید
برای پیش��گیری از اعتیاد و کاهش رقم
ب��االی آن در جامع��ه روی جوان��ان و
نوجوانان تمرکز کرد .آموزش و پرورش
کلیدیترین ارگان پیش��گیری از اعتیاد
در دنیا محس��وب میشود .در کشور ما
آموزش و پرورش  14میلیون دانشآموز
را تح��ت پوش��ش دارد و از این طریق
میتوان برای پیش��گیری از اعتیاد وارد
عمل ش��د .ولی متاس��فانه در کشور ما
از چنی��ن پتانس��یلی اس��تفاده مطلوب
نمیش��ود .دانشآموزان باید در مدارس
با م��واد مخدر ،مهارته��ای زندگی و
نحوه پیش��گیری از آن آش��نا شوند ».او
به بودجه اختصاص یافته به ستاد مبارزه

با مواد مخدر اش��اره میکند و میافزاید
«این بودجه ب��رای مبارزه با مواد مخدر
کم اس��ت و نمیتوان مبلغی از آن را به
بحث پیش��گیری اختصاص داد .میزان
این بودج��ه نیازمند بازنگری اساس��ی
اس��ت و الزم اس��ت دس��تاندرکاران
برای اختص��اص بودجهای کالن به این
مهم وارد عمل ش��وند ».دبیرکل س��ابق
امور فرهنگی و پیش��گیری ستاد مبارزه
با م��واد مخدر در مورد آمار ارائهش��ده
از سوی جانشین رئیسپلیس تهران در
باره افزایش کش��فیات تریاک ،حشیش،
ک��راک و مورفین و کاهش  62درصدی
کشفیات شیشه میگوید« :علت کاهش
کشفیات شیشه تغییر در الگوی مصرف
معتادان به شیش��ه است ».نارنجیها در
توضی��ح این بح��ث میگوی��د« :بازار
مصرف مواد با نوسانات قیمت و تغییر
الگوی مصرف تغیی��ر میکند .وقتی در
کش��فیات پلیس ش��اهد کاهش شیشه
هستیم ،بیشک با س��ونامی سایر مواد
روبهرو میش��ویم .وقتی معت��اد ،به هر
دلیل شیش��ه را کنار میگذارد ،به سمت
م��واد دیگر م��یرود .او علت این تغییر
الگوی مصرف را سه دلیل میداند».
نارنجیها معتقد اس��ت« :نخستین دلیل
تغییر در الگ��وی مصرف معتادان ورود

برگزاری دومین نشست تخصصی «چالشهای فراروی رشته مطالعات زنان»
فرهیختگان| دومین نشس��ت تخصصی
ب��ا عن��وان «چالشهای فراروی رش��ته
مطالعات زنان» با حضور فاطمه طباطبایی
برگزار شد .بررسی رشته مطالعات زنان
بهعنوان مهمترین رشته دانشگاهی مرتبط
ب��ا زنان که در دو واح��د جامع علوم و
تحقیقات ته��ران و رودهن و همچنین

واحد بزرگ بافق دانش��گاه آزاد اسالمی
تدریس میش��ود در دستور کار شورای
راهبردی زنان فرهیخته قرار گرفته است.
در همین راستا دومین نشست تخصصی
پیرام��ون این رش��ته به همت ش��ورای
راهبردی زن��ان فرهیخت��ه و با حضور
فاطمه طباطبایی رئیس این شورا برگزار

ش��د .در این نشست گزارش��ی از یک
طرح ملی توس��ط پژوهشگران آن طرح
به مدیریت دکتر شکوه نوابینژاد رئیس
انجمن ایرانی مطالعات زنان ارائه شد.
دکتر نوابینژاد رئیس انجمن مطالعات
زن��ان یک��ی از افتخارات ای��ن انجمن
را فعالی��ت با ش��ورای راهب��ردی زنان

مواد جایگزین است .در بدو ورود یک
مخدر جدید بس��یاری از معتادان حتی
ب��رای یک ب��ار هم ش��ده آن را امتحان
میکنن��د .این مس��اله باع��ث افزایش
معت��ادان ب��ه م��واد جدید مثل شیش��ه
میش��ود .ام��ا پ��س از مدت��ی وقتی با
عوارض خطرناک آن مواجه میشوند به
سمت مواد جایگزین میروند».
نارنجیه��ا دومین دلیل تغییر در الگوی
مصرف معتادان را فرآیند «خود محدود
ش��ونده» میداند که در این حالت خود
معتاد پس از آش��نایی با عوارض موادی
مانند شیش��ه آن را کنار میگ��ذارد .او
میگوی��د« :س��ومین دلی��ل ای��ن تغییر
اطالعرسانی است که از سوی رسانهها
صورت گرفته اس��ت .فرد معتاد پس از
اطالع از عوارض مواد به س��مت مواد
جایگزین میرود».

ب حبسهای بلندمدت
آسی 

اصغر جهانگیر ،رئیس سازمان زندانها
و اقدامات تامینی و تربیتی کش��ور نیز
دیروز گفته اس��ت برخی مجازاتهای
مرتب��ط با موادمخدر بازدارنده نیس��تند
و بای��د بازنگری ش��وند .او با اش��اره
ب��ه اینکه ام��روزه مواد مخ��در صنعتی
و قرصه��ای روانگ��ردان ی��ک بالی
خانمانس��وز در جامعه است ،خواستار
مش��ارکت تمام نهادها برای پیشگیری
از وق��وع چنین جرائمی ش��د .بهگفته
او ،حبسه��ای بلندمدت آس��یبهای
بیشتری برای خانوادهها دارد که سالها
تجربه زندگی بدون سرپرست یا بدون
پناه داشتن در جامعه را تحمل میکنند
و چه بس��ا پس از آزادی ،فرد زندانی و
خانواده هر دو دارای خردهفرهنگهای
جدیدی ش��دهاند که دیگ��ر نمیتوانند
یا نمیخواهند کانون گ��رم خانواده را
بازس��ازی کنند و بای��د نهادهای متولی
بهویژه نهادهای فرهنگی به فکر کاهش
این آسیبها در جامعه باشند.

کیوسک
فرهیخته دانش��گاه آزاد اسالمی عنوان
کرد و با اش��اره به امضای تفاهمنامه و
سلسله فعالیتهای این دو نهاد نتایجی
از پژوه��ش این انجمن را که در س��ال
 1389ت��ا  1391به س��فارش ش��ورای
علمی و فناوری ریاستجمهوری انجام
شده بود بیان کرد.

یکی از
مهمترین
مواردی که
هزینههای
بخش درمان
را در کشور
باال برده است
به اعتقاد
کارشناسان
تضعیف جایگاه
پزشکان عمومی
است .این
موضوع سبب
شده است تا
نهتنها درآمد
این قشر که 70
درصد جامعه
پزشکان را
دربرمیگیرند
مخدوش شود
بلکه هزینههای
درمان افراد را
نیز باال میبرد

یکی از مهمترین مواردی که هزینههای بخش درمان را در کش��ور
باال برده است به اعتقاد کارشناسان تضعیف جایگاه پزشکان عمومی
اس��ت .این موضوع سبب شده اس��ت تا نهتنها درآمد این قشر که
 70درصد جامعه پزش��کان را دربرمیگیرند مخدوش ش��ود بلکه
هزینههای درمان افراد را نیز باال میبرد.
در حالی که معموال افراد در پی مشاهده آثار بیماری باید به پزشک
عمومی مراجعه کنند و در صورت عدم تش��خیص او ،به پزش��ک
متخصص و متعاقب آن پزشک فوقتخصص و ...در کشور ما این
موضوع کمی تغییر کرده و در بس��یاری از م��وارد بیمار از ابتدا به
پزشک متخصص یا فوقتخصص مراجعه میکند و در مرحله اول
درمان ،هزینههای فراوانی را بابت آزمایشها و عکسبرداریهایی که
معموال پزشکان متخصص تجویز میکنند ،میپردازد .این موضوع
هزینه درمان را تا حد زیادی افزایش میدهد.
ایرج خسرونیا ،رئیس انجمن پزشکان داخلی در این باره به فرهیختگان
میگوید« :در همه کش��ورهای پیشرفته دنیا 70 ،درصد از وقت افراد
فوقتخص��ص در حوزه پزش��کی در پژوهش��کدهها و بخشهای
تحقیقاتی میگذرد و شاید در روز کمتر از سه یا چهار بیمار ویزیت
کنند این در حالی است که در ایران به دلیل تبلیغات و مصاحبههای
رادیو و تلویزیونی و مطرح کردن یکس��ری از پزشکان از این طریق،
افراد به جای مراجعه به پزش��ک عمومی در شهر یا روستای خود به
مرکز اس��تان یا پایتخت میروند تا به فوقتخصص رجوع کنند ».به
گفته او گاهی مش��اهده میش��ود فوقتخصص در روز بیشتر از 50
نفر را میبیند و این حجم معاینه و ویزیت آنقدر باالست که میتوان
گفت دیگر دکتر نیست که بیمار را میبیند بلکه بیمار است که دکتر را
میبیند .این در حالی است که بیمار به جای اینکه  10هزار تومان هزینه
ویزیت بدهد  50هزار تومان هزینه میکند که این هزینههای درمان در
کشور را باال میبرد .این مشکل میتواند با شکلگیری پزشک خانواده
و اصالح نظام ارجاع تا حد زیادی حل شود.

واقعی نبودن تعرفهها

اما واقعی نبودن تعرفهها نیز در این س��الها به س�لامت سیس��تم
سالمت ضربه زده است .خسرونیا میگوید« :متاسفانه در سالهای
مختلف به دالیلی مثل جنگ هیچگاه به مس��ائل مثل واقعی شدن
تعرفه خدمات پزش��کی درست پرداخته نشد و این موضوع خود
سبب میشود تا تخلفات در این حوزهها باال برود .این موضوع تنها
مختص حوزه پزشکی نیست و این اتفاق در هر حوزه دیگری نیز
میتواند رخ دهد».

حراج ویزیت

در حالی که گروهی ،اغلب پزشکان را ثروتمند میدانند ،خسرونیا
میگوید« :همین االن در حاشیه شهر تهران برخی از پزشکان عمومی
معاینه خود را به قیمت دو تا پنج هزار تومان به حراج گذاشتهاند تا
بیمار به آنها مراجعه کند .یعنی کمتر از نیمی از تعرفهای که دولت
تعریف کرده است .خیلی از پزشکان درآمد ماهیانهشان زیر خط فقر
است و یکی از دالیل اصلی این موضوع ارجاع نامناسب در سیستم
سالمت است که با اجرای طرح پزشک خانواده مرتفع خواهد شد».
در این باره وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی نیز میگوید:
«پزش��ک خانواده تا بلوغ کامل راه طوالنی و سختی در پیش دارد،
این طرح در حال پوس��تاندازی و ساختهشدن است ،مردم صبور
باشند و مسئوالن هم با عقالنیت مشکالت را رفع کنند ».به گفته او
این برنامه باید طی پنج تا  10سال آینده عملی شود.

بدهیهای دولت پیشین به پزشکان

وزیر بهداشت همچنین در همایش دیروز از بدهی دولت گذشته
به پزش��کان سخن گفت« :ما وزارتخانه را در روزهای سخت و با
پنج هزار و  500میلیارد بدهی تحویل گرفتیم و بیش از یک س��ال
مطالبات برخی پزش��کان پرداخت نشده بود ».این حجم بدهی به
اعتقاد بسیاری از کارشناسان سبب شد تا سیستم سالمت کشور نیز
دچار افت و خیزهایی شود و نارضایتی در این بخش را باال ببرد.

