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جناب آقای دکتر نمکی
سرپرست محترم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

ندارد

با ارادت و احترام
بدینوسیله انتصاب جنابعالی به مسولیت خطیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را تبریک عرض می کنیم .این انتصاب و تغییر
مدیریت وزارت متبوع  ،باعث دلگرمی و امیدواری همکاران در جامعه جراحان ارتوپدی کشور و دیگر همکاران گروه پزشکی شده
است .امیدواریم با تحول و اصالحات در نگرش ها  ،سیاست ها و اجرای آنها ،با مدیریت شما و دانشگاههای علوم پزشکی و
بخصوص تجدید نظر و اصالحات ساختاری و هدف گذاری ها در طرح تحول سالمت بر مبنای امکانات و منابع و بخصوص جلب
مشارکت و همراهی جامعه پزشکی و اساتید دانشگاهها  ،و رفع ایرادت ان طرح ،جایگاه و منزلت پزشکان کشور که ضامن آرامش و
سالمت جامعه است ارتقا یابد و حیثیتی که در دوره اخیر مورد آسیب و هجمه از طرف بعضی از مسولین قرار گرفت بازآفرینی شود.
در کنار هدف گذاری طرح سالمت برای اقشار آسیب پذیر و بیماریهای خاص با توجه به منابع ،توجه به بخش خصوصی درمان که
بار سنگینی از درمان و سالمت کشور را بر عهده دارد از ضروریات امروز است ،دخالت بی رویه دولت در دوره گذشته در امور بخش
خصوصی و افزایش بی مبنا و بی رویه تصدی گریها ی دولت باعث ورشکستگی بخش خصوصی بالینی و شرکت های دارویی و
تجهیزات شده است ،انباشت بدهکاری بیمه ها و سازمآنهای دولتی به بخش خصوصی باعث آسیب جدی به این بخش درمان و افت
خدمات و در موارد زیادی ورشکستگی شده است .نکته ای که امیدواریم در اولویت جنابعالی قرار گیرد نجات آموزش پزشکی کشور
و دانشگا هها از سیاست های پوپولیستی درمانی و درمان محور دوره گذشته است .مستحضرید که استانداردهای باالی آموزش
پزشکی و تخصصی جمهوری اسالمی و منابع انسانی این بخش از شاخص های مهم توسعه ای ایران در سطح منطقه و جهان است
و این دستاورد گران سنگ نیاز به توجه و نجات فوری و عاجل جنابعالی را دارد .بجاست که با توجه ویژه به آموزش پزشکی و
تخصصی که نتیجه بلند مدت ان آموزش سرمایه های انسانی و نخبگان کشور است مبذول شود و با جدا شدن دانشگاهها از بخش
درمان عمومی و غیر آموزشی  ،سازمانهای بهداری استانها دوباره به شکلی بازسازی و احیا شود تا اعضا هییت علمی دانشگاهها با
فراغت خاطر به تقویت کیفی آموزش پزشکی پرداخته و برای نسل های آینده پزشکانی حرفه ای ،متخلق و با سواد به جامعه تحویل
دهند .افزایش بی رویه تعداد دستیاران رشته های تخصصی و فوق تخصصی بیش از ظرفیت آموزشی کشور و نیازهای آینده بازار کار
پزشکی کشور در میان مدت و بلند مدت آسیب های غیر قابل جبرانی بر سالمت جامعه و اعتماد پزشک وبیمار که رکنی از ارکان
آرامش و امنیت کشور است می گذارد .بدیهی است در این راه استفاده از نظرات کارشناسی اعضای هییت علمی گروه پزشکی و
انجمن های علمی پزشکی و همچنین هییت های بورد تخصصی و فوق تخصصی ضمن ایجاد جامعیت در سیاست ها و برنامه ها
باعث مشارکت و همراهی جامعه پزشکان ،انجمن های علمی با سیاست های دولت و وزارتخانه نیز خواهد شد .توجه جنابعالی و
همکاران شما به شان و منزلت اساتید گروه پزشکی که در  ۵سال گذشته با بی محلی و عدم توجه به نظرات دلسوزانه آنها و عدم
مشاوره با آنها و گاها تحقیر جامعه پزشکی را در پی داشته است و باعث آسیب اعتماد بیمار و پزشک شده است نیز خواسته ما از شما
بعنوان وزیر دولت تدبیر و امید است.
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همانطور که همگان اطالع دارند در سالهای اخیر مهاجرت فارغ التحصیالن گروه پزشکی در مقاطع عمومی و تخصصی و حتی در
میان اعضای هییت علمی دانشگاههای علوم پزشکی به خارج از کشور روند فزاینده ای یافته است ،این معظل یکی از پیامد های
سیاست های غیرکارشناسی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ابعاد آموزشی ،پذیرش دستیاری ،غیر کارشناسی بودن هدف
گذاری های طرح تحول سالمت  ،عدم رعایت عدالت بین رشته ای و تصدی گری های فزاینده دولت و بخصوص اولویت گذاری
درمان بر آموزش پزشکی بوده است که امیدواریم این دغدغه که به نوعی یک بحران ملی است مورد توجه شما قرار گیرد .جامعه
جراحان ارتوپدی ایران که در سالهای سخت جنگ تحمیلی و در سه دهه بعد از ان در خدمت به رزمندگان و جانبازان عزیر و آسیب
دیدگان حوادث طبیعی بی دریغ در صف اول خدمتگزاران کشور بوده است ،بدون شک در این برهه حساس کشور نیز همراه جنابعالی
و تیم همکاران شما در وزارت بهداشت خواهد بود و آماده همکاری و همراهی با شما در اهداف و اصالحات پیش گفته است.
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