
 در برابربر مواضع پزشكان  كنكاشي

  طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع 02 ي نسخه

  

-دستورعمل اجرايي پزشك خانواده و نظام ارجاع«كه از سوي اكثر پزشكان عمومي كشور نسبت به  اي گستردهاعتراضات و انتقادهاي  رغم علي

گيري در قبال  تواند در اعالم موضع و تصميم ميكه تبيين و واكاوي آن  د داردوجو مهميمبهم و  نكات رسد مي نظر به ايراد شده است،» 02ي  نسخه

ويژه پزشكان  بهپزشكان  ي اقتصادي، علمي و اجتماعي جامعه ،اي هساز ارتقاي حرف بتواند سبب واكاويباشد كه اين  ؛اين طرح كمك شاياني كند

  كنم: . نخست با طرح چند پرسش اساسي آغاز ميعمومي كشور شود

  

  چند پرسش اساسي از دولت:

 خواهان حذف بخش خصوصي است؟طرح پزشك خانواده  02 ي آيا دولت در سالمت و نسخه. 1

 تواند معنا و موضوعيت يابد؟ ميغير از عرضه و تقاضا و رقابت  آيا بخش خصوصي با سازوكاري به. 2
  ست؟گري دولتي ج ولتي و تصديي دها توان رشد و بالندگي بخش خصوصي را از كانال دستورعمل ميآيا . 3

 

   :و چند پرسش اساسي از پزشكان بخش خصوصي و نمايندگان صنفي

 دانيد؟ آيا وضع كنوني و كيفيت خدمات پزشكي در بخش خصوصي را نامناسب و بحراني نمي. 1

 دانيد؟ هاي صنفي را كارآمد مي آيا ساختار تشكيالتي صنفي سازمان نظام پزشكي و انجمن. 2

  راه، برنامه و نسخه بنويسد؟ ي انتظار داريد دولت براي بخش خصوصي نقشهآيا . 3

 

  مورد نظر قرار داد:توان بر محور موضوعات زير  ميزا در حركت رو به جلوي نظام سالمت را  آميز و چالش هاي فوق و نكات ابهام پرسش ي شالوده

  

 كيسالمت و پزش ي در عرصه بخش خصوصي و بخش دولتي  بنياديتفكيك 

با  بخشهاي ديگر مرتبط با علم اقتصاد و منابع مالي، دو  همانند بسياري از حوز شود، به ميپزشكي و اقتصاد درمان  ي وقتي صحبت از حرفه

دو  ي گسترهدر  ،ي سياسي و اقتصادي دنياها اين تفكيك راهبردي در تمام نظام بخش خصوصي. دولتي و بخششوند:  ي بنيادي نمايان ميها تفاوت

 .ندك و نقش خود را در جامعه ايفا ميسهم  ،ليبراليسماقتصادي سوسياليزم و  - مكتب بزرگ سياسي

اقتصاد دولتي و ريزي و اجراي آن است.  هبرنام ي دليل اين دوقطبي بودن در انتخاب يك مكتب اقتصادي تفاوت بنيادي در رويكرد و نحوه

در تنها  رفت از مشكالت اقتصادي برون پيشرفت جامعه و كليددهد كه  ميقرار اصل را بر اين  ،يوالن دولتوگرايي مس هبا تاكيد بر نخبسوسياليستي، 

خود براي توانند با انديشه و تصميم  ميو آنان هستند كه  قرار دارد سطوح باالدر ي ويژه ها قابليتاستعدادها و با  نوالوقليلي از مس ي عده دستان

گيري  له و تصميمادر اين نوع اقتصاد فرايند حل مسريزي و ترسيم كنند.  راه را برنامه ي و آحاد مردم نقشهتر، كارشناسان  والن سطوح پايينومس

  .عمودي و از باال به پايين است

د ي بازار و اقتصايدهد كه دست نامر بخش خصوصي دارد، اصل را بر اين قرار مي ي ه مشاركت بهينهباقتصاد ليبراليستي كه گرايش  ،از سوي ديگر

تر  هر چه كوچك«راهگشاي معضالت اقتصادي و اجتماعي جامعه باشد و رويكرد  تواند ميرقابتي خود بهتر از هر مغز متفكر يا گروهي از نخبگان 

ن سووالمشود نه اتاق فكر  ي آزادسازي اقتصادي ناشي ميها توليد و اشتغال بهينه از كنشگري ،گيرد. در اين نوع اقتصاد ميرا پيش » ها كردن دولت

  گيري افقي و عمودي است.  له و تصميمحل مسا فرايند ،در اين نوع اقتصاد دولتي! ي نخبه مثالً

  

 بستر قانوني

 ريزي شده است. بخش دولتي، تعاوني و خصوصي برنامه سه ي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، نظام اقتصادي ايران بر پايه 44اصل براساس 

كشور سهمي  ي خود در روند توسعه ي و كاربردهاي ويژه ها اين بوده كه دو بخش دولتي و خصوصي هر يك با ظرفيتبر اين مبنا سياست كالن 

خالص سوسياليزم يا كاپيتاليزم براي  ي ايران از نسخه ي توان براي جامعه اين باور بودند كه نمي كنندگان قانون اساسي بر و در واقع تدوين داشته باشند 

ن حكومتي و مسووالشكوفايي بخش خصوصي در قالب اين اصل توسط كه در ساليان اخير بر  ضمن اينشور استفاده كرد. رشد و پيشرفت ك

  كارشناسان دولتي تاكيد فراوان شده است. 

 



 اي سرگرداني حرفه

اقتصادي خود را سرگردان طيف اين دو مكتب  ي پزشكي كشور در گستره ي شود كه هنوز جامعه ميجا آغاز  مشكل از آن سالمت، ي در حوزه

  بيند!  مي

بينند كه دست به اصالحات اساسي در  كشور خود را مكلف مي ي توسعه ي بر اساس قانون برنامه سو متوليان دولتي سالمت و پزشكي از يك

ي سالمت و ها اي اصالح شاخصبر ي آنها به بخش خصوصي و قابليت اي بينانه و كمنظرانه  متاسفانه ديدگاه تنگو  سالمت و پزشكي بزنند ي عرصه

هنوز ديدگاه شفافي نسبت به عملكرد و موضع  دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ي هقاطب، تعبير ديگر به. بهبود خدمات پزشكي دارند

ي بخش ها كارگيري قابليت هتوان از نقاط ضعف فراوان اين طرح در ب مي) ندارد. اين را 02ي هبخش خصوصي در طرح نوين پزشك خانواده (نسخ

  ها و نيز واكنش مملو از نگراني پزشكان و پيراپزشكان فعال در بخش خصوصي دريافت. هو درمانگا ها خصوصي از جمله مطب

نگران از  ،ويژه نمايندگان انجمن پزشكان عمومي به ،پزشكي كشور كه در بخش خصوصي فعال هستند ي هو از سوي ديگر بخش اعظم جامع

مالحظات تشكيالتي و «، »مالحظات حقوقي«، »تجارب گذشته«در محورهاي  آناشكاالت بنيادي  و ذكرطرح پزشك خانواده  بنياديتغييرات 

ضمن دهند.  ميسالمت از خود بروز  ي هعرصوعي مقاومت صنفي را نسبت به رويكرد جديد دولت در ن »مالحظات فني و كارشناسي« و» صنفي

 - ايجابي«اند نه  با دولت داشته »انتقادي -سلبي«زي براي اصالح كيفيت خدمات خود ندارند و تاكنون تعامل گونه طرح روي مي كه هيچ اين

  !»راهكاري

 

  اي فاوت حرفهت

پزشكان دولتي حقوق جداگانه دارد.  كامالًمنافع ما پزشكان عمومي بخش خصوصي با منافع پزشكان عمومي شاغل در بخش دولتي ماهيت 

چون  ،شود از تعطيالت رسمي بيشتر خوشحال مي . يك پزشك دولتياند كرده اي حرفه ذاريگ هكان بخش خصوصي نوعي سرمايگيرند ولي پزش مي

كند. اما يك پزشك بخش خصوصي اگر مطب وي فقط روزهاي غيرتعطيل باز باشد (مطابق با روزهاي  افت درآمد پيدا نمي ،استراحت كاري ازاي به

كاهش درآمد ناشي از ارتقاي  ي هپزشك دولتي دغدغكند.  ميدرآمد پيدا  چون افت ،شود ميمتضرر ت رسمي تعطيال كاري رسمي) از افزايش

براي جذب  محور، در سيستم بيماري ويژه به ،. ولي پزشك خصوصييستبه بسط بازار كار خود ن مندي سالمت در جامعه را ندارد و نيازها شاخص

پزشك راي پزشك دولتي تبليغ معنا ندارد ولي براي پزشك خصوصي تبليغ و معرفي خدمات خود مهم است. مشتري و بسط بازار كار خود تالش كند. ب

كه   گذاري وي دارد. در حالي گذاري انجام داده است و مناسبات اقتصادي شغل وي بستگي به كيفيت و كميت سرمايه بخش خصوصي نوعي سرمايه

تواند از نيازهاي معيشتي و يك زندگي آبرومند فراتر  دي انجام نداده است و لذا ميزان حقوق وي نميگذاري اقتصا گونه سرمايه پزشك بخش دولتي هيچ

چه ما از آن  لذا آنگنجد.  اين نوشتار نمي ي هد دارد كه در حوصلبين فعاليت پزشك دولتي و پزشك خصوصي وجو ديگري هاي زياد تفاوتالبته رود. 

  !باشد نه چيز ديگرسازوكار بازار آزاد و رقابتي  بخش خصوصي بر محورو اقتصادي اي  منافع حرفهبايد  ،كنيم ميدفاع 

پزشكي  ي هيا عدم آمادگي جامع 02 ي هدر نظر گرفته شده در نسخ ي هميزان سرانموضوعاتي مانند عدم آمادگي فرهنگي مردم يا  انتقاد در چارچوب

پزشك بخش خصوصي متولي  .داردخصوصي  ودولتي  پزشكي و يكسان انگاريشكي از نگاه سنتي به فعاليت پز نشانبراي طرح پزشك خانواده 

يا  برعكس، پزشك دولتي متولي قانون است و تنها بايد منافع عمومي (نه شخصيه دهد. يافراد جامعه خدمت ارا ي هقانون نيست و وظيفه ندارد به هم

  ) را مد نظر قرار دهد.خصوصي

 

  فدراليسم پزشكي

فرهنگ  ي هويژه از جنب هها و شهرهاي خود برخوردار است. اين موضوع ب  نوع زياد جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي در استانكشور ايران از ت

اقتصادي و فرهنگي هر  ي هآن تا حد زيادي به وضعيت رفاه و توسع ي هخدمات پزشكي و تعرفپزشكي و سالمت و خدمات مربوطه نيز مصداق دارد. 

مردم ممكن است  ،كنند ميپزشكي پرداخت  ي هاولي ي هعنوان هزين راحتي به هشهر بيك اي از مردم  چه را كه طبقه ه بستگي دارد. آنشهر يا جامع

مردم  ي هبراي برخورداري هم  هگرايان ضمن تاييد رويكرد عدالتبنابراين  و برعكس. لوكس و گران در نظر بگيرند ي هعنوان هزين استان يا شهر ديگر به

 ويژه هب كه كند ها و شهرهاي ايران با يكديگر ايجاب مي استانهاي اقليمي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي  از خدمات سالمت و پزشكي مطلوب، تفاوت

 زند يمنافع اقتصادي حرف اول را م در بخش خصوصي به انجام برساند. با دوري از تمركزگراييگيري را  ريزي و تصميم فرايند برنامه ،بخش خصوصي

 تواند بسيار متفاوت باشد.  مي ،خاصيك خدمت پزشكي يا درماني  البراي مث ،ها و شهرهاي ايران تقاضا و رقابت در استانعرضه و ميزان كشش  و

  

  ها حوزه تمايز و تفكيك



عريض و  ي هبدنخصوصي!  ،دولتي است و بخش خصوصي ،امكان ندارد بخش دولتي بتواند براي بخش خصوصي نسخه بنويسد. بخش دولتي

يا  تواند سازوكار عرضه و تقاضا و رقابت را براي بالندگي بخش خصوصي دور بزند مين ،طويل كارشناسي و تخصصي دولت هر چقدر هم كه قوي باشد

 خود بكند و اين بگير تمام پزشكان كشور را حقوقبايد گاه  آنبدهد. در پزشكي را صراحت دستور حذف بخش خصوصي  هكه ب . مگر اينناديده انگارد

پزشك عمومي  ي هحوز ربهداشت تصميم به حذف بخش خصوصي داگر دولت و وزارت بزرگي پيش پاي دولت خواهد گذاشت. بسيار چالش  قطعاً

براي بخش  بايد از نسخه نوشتن ،در غير اين صورت صراحت اعالم كنند! بايد اين را به قانون اساسي خواهد بود) 44(كه البته مغاير با اصل  دارند

  د.نپزشكان بخش خصوصي و نمايندگان صنفي واگذار ي هد و آن را به خود جامعنخصوصي دست بكش

 

  توان كارشناسي

در كارشناسي دولت را ندارد.  ي ههماوردي با بدن توان ،صنفيي ها و انجمني ساختاري نظام پزشكي ها بخش خصوصي هم با وضع كنوني و ضعف

كارشناسي  هاي اي، چيزي به نام گروه ي پراكنده و غيرحرفهها جز حركت ي صنفي، بهها اختاري در نظام پزشكي و انجمندليل ضعف بنيادي س هواقع ب

خص، از هاي مش غير از منافع خود در چارچوب دولت منابع و اطالعات و نيروي انساني فراوان در اختيار دارد، لذا بهتر است بخش خصوصي بهنداريم. 

ي صنفي خرده بگيرد كه با كدام ها انجمن هاي دولتي و وزارتي خودداري كند. دولت حق دارد به نظام پزشكي و هو نسخ ها يات طرحيپرداختن به جز

توانند ساختار صنفي خود را  اگر مي پزشكان بخش خصوصي .اي به اين نتيجه رسيده است كه فالن طرح ناقص يا ناكارآمد است تيم كارشناسي حرفه

  سوق دهند.» راهكاري - ايجابي«به  »انتقادي - سلبي«ها و لوايح دولتي از حالت  واكنش خود را نسبت به طرح گاه خواهند توانست آناصالح كنند، 

  

  چه بايد كرد؟

 :و بايد در چند موضوع تكليف خود را روشن سازيم ايم هاي قرار گرفت هصنفي و حرف بزنگاهيك در پزشكان بخش خصوصي ما 

و اعم از  تخصص  فوقمتخصص و  ،اعم از عموميپزشك بخش دولتي  :زشكان دولتي از صف پزشكان خصوصيصف پ جداسازي. 1

 بگير دولت باشد. حقوقكار كند و در بخش دولتي نبايد نيز نبايد در بخش خصوصي فعاليت كند و پزشك بخش خصوصي  هيات علمي و درماني

سازوكار عرضه و تقاضا آسيب جدي به ند و هم به فضاي رقابتي سالم در بخش خصوصي و ز ميمخلوط كردن اين دو حوزه هم به بخش دولتي ضربه 

از نوعي رانت  ندا پزشكاني كه در هر دو بخش فعال ور خواهيم داشت و نه بخش خصوصي پيشرفته و بالنده! گاه نه بخش دولتي بهره كند. آن وارد مي

بر اساس ساليق و  بخشيك تنها در بايد هر پزشكي بنابراين  برتري غيرمولد دارند. ،اند عالبه پزشكاني كه تنها در يك بخش فنسبت و  برخوردارند

  يعني خدمات عمومي و بخش خصوصي يعني منافع خصوصي!دولت ند. ك فعاليتق خود يعال

ي صنفي ها ازمانمتاسفانه ساختار سنتي و ناكارآمد س گري صنفي): اي ي صنفي (حرفهها اصالح ساختاري نظام پزشكي و انجمن. 2

. اين باور نادرست بيشترين ضربه »خواهد و نبايد مزد گرفت خدمت، عشق مي«مانند نظام پزشكي در ايران ريشه در اين باور يا شعار نادرست دارد كه 

زها و نياز به بهبود دليل پيچيده شدن نيا اي در پزشكي بخش خصوصي و نظام پزشكي وارد كرده است. امروزه ديگر به را به مسير پيشرفت حرفه

هاي  تعدادي پزشك و فعال صنفي براي پيشبرد فعاليت ي هبه عشق و عالق توان صرفاً ميي روشمند در يك سازمان نها ريزي همستمر فرايندها و برنام

يت نياز به اختصاص مسووليك سازمان در درازمدت باشد.  ي هتواند موتور محرك ميتنهايي ن عشق به خدمت به خوش و متكي بود. عموماً صنفي دل

به يكه اين شا را مجاني بفروشد! مگر اين و عمر خود قدر عمر طوالني ندارد كه عنصر زمان كس آن ارزش است. هيچزمان دارد و زمان هم از منابع با

ايي در انتخابات صنفي است. مديران زد ترين عوامل مشاركت به از مهميپيش بيايد كه جبران اين زمان را جاي ديگر يا جور ديگر خواهد كرد! اين شا

عنوان يك  ت كنند تا به آن بهفحقوق دريا» زمان«صنفي بايد براي پيشبرد امور سازمان بخشي از اوقات خود را مصروف آن كنند و بايد براي اين 

 د.كن تري پيدا مي يت و تعهد معناي جديمسوولگاه  فعاليت اصلي نگاه كنند نه يك فعاليت فوق برنامه! آن

ي صنفي و ها ي مديريتي انجمنها گاه ميزان شايستگي افراد براي تصدي پست اگر براي عنصر زمان ارزش مالي متناسبي اختصاص دهيم، آن

اعضاي يك سازمان نسبت به  ي هگاه مطالب صرف! آن ي هشود نه عشق و عالق ميپذيري فرد سنجيده  يتمسوولسازمان بر اساس تخصص، تعهد و 

  .خواهد يافتتري  تري خواهد گرفت و مشاركت معناي مثبت برگزيدگان شكل واقعي و جدي تعهدات صنفي

هاي  هوريزي، سازماندهي، مديريت و تشكيل گر هتواند اقدام به برنام ميتنها در اين صورت است كه يك صنف، انجمن يا سازمان غيردولتي 

اي اعضاي خود باعث رشد و بالندگي اقتصادي، اجتماعي و اعتباري آن شود. در حال  ت حرفهكارشناسي كند تا بتواند با ايجاد اصالحات بنيادي در فعالي

 ي صنفي است.ها هاي اساسي سازمان نظام پزشكي و انجمن حاضر اين كاستي يكي از ضعف

به  تخصص  فوقو تر پزشكان متخصص  جانب هنوز چرايي انتساب بسياري از پزشكان عمومي، و از آن جالب : اينمديريت و پزشكي. 3

. هنوز شاهديم كه ام را درك نكردهسالمت  ي ههاي مربوط به حوز ها، نهاد و وزارتخانه ها، بيمارستان مديريتي در سطوح ارشد سازمان هاي سمت

ها،  سازمان مديريتي كالن هاي ند، به پستا حتي در مديريت مطلوب مطب خود درمانده پزشكي كه بعضاً بسياري از تحصيلكردگان سطوح باالي



صنفي است. اگر افرادي به  نهادهاي ي هشد گم ي همديريت، حلق ند. امروزه جايگاهوش ميبهداشتي و پزشكي گمارده  ها، ادارات و نهادهاي بيمارستان

ريزي، سازماندهي، نظارت و  استراتژي، برنامه ساختارمند و پويا باشند تا با تدوين مديريت آشنا به دانش بايد ،شوندگمارده يا نهاد  NGO يك مديريت

هوشي و توانايي، مستحق كسب  باالي هاي قابليت دليل خود را به ست كه پزشكان عموماًا رهبري اهداف سازمان را پيش ببرند. اين در حالي

نمايد كه بسياري از  تناقض مينامانوس و م قدر دانند. اين موضوع در عصر حاضر همان مي هاي وابسته به پزشكي ها و ارگان سازمان مديريتي هاي پست

  ند. كنمديريت هوس انجام امور پزشكي  هاي رشته تحصيلكردگان

 تواند گيري در دانشگاه است. قدمت علوم پزشكي و گستردگي آن نميامانند علوم پزشكي مستلزم فر خاص است و به ي هيك دانش و حرف مديريت

هاي  تفاوت، ظاهري تناظر رغم سيستم بدن با سيستم جامعه يا سازمان عليريتي باشد. مدي هاي در كسب مهارت يك پزشك توانايي براي توجيهي

دهيم،  دخالت در سيستم بدن انسان را نمي ي هاجاز شان به امور پزشكي رغم هوش باال و عالقه به اگر ما پزشكان به افراد غيرپزشك حتيفاحش دارد. 

يك پزشك در  نامي دهيم؟ آيا صرف خوش مي )هاي آن در روابط انساني با تمام پيچيدگي(يريت مد دخالت در سيستم ي هچگونه است كه به خود اجاز

گير باشند تا مديران، مشاور پزشك  تواند مجوز انتساب وي به مديريت سازمان باشد؟ بهتر است كه پزشكان، مشاور مدير تصميم مي امور پزشكي

از دانش  هاها و نهاد سازمان پزشكي، كه مانند ديگر هاي ها و نهاد سازمان ي هنگفت بر پيكرهاي ه هزينه ما با سعي و خطا و تحميل گير! تصميم

 اي خود شاهد پيشرفت و كارآمدي قابل مالحظه باشيم. كنند، نخواهيم توانست در امور حرفه مي طبعيت مديريت

ر بگذاريم. در وضع كنوني كيفيت و كميت : تعارف را كنااصالح بنيادي مناسبات اقتصادي پزشكان عمومي و پزشكان متخصص. 4

تر از آن است كه منافع پزشكان عمومي  با پزشكان عمومي تفاوت فاحش دارد. اين تفاوت بزرگ تخصص  فوقمناسبات اقتصادي پزشكان متخصص و 

 ي هان عمومي با طرح پزشك خانوادمخالفت پزشك ،در واقعهاي پزشك خانواده با منافع پزشكان متخصص و فوق تخصص هم راستا سازد.  در طرحرا 

محور، راهكار اساسي براي حل بحران پزشكان عمومي است  اقتصاد سالمت صالًا !نيست تخصص  فوقدولت از جنس مخالفت پزشكان متخصص و 

با حركت از  صصتخ  فوقبنابراين اگر تحولي بنيادي در اقتصاد درمان صورت نگيرد، پزشكان متخصص و  .تخصص  قفومتخصص يا نه پزشكان 

 محور دچار بحران جدي خواهند شد. سوي اقتصاد سالمت همحور ب اقتصاد بيماري

هاي پزشكي عمومي، پزشكي تخصصي و فوق تخصصي مازاد بر نياز  محور كنوني، رشته دليل همين اقتصاد بيماري هاين را هم در نظر بگيريم كه ب

محور تعداد پزشك كمتري مورد نياز جامعه خواهد  در اقتصاد سالمت ،عبارت ديگر اند. به جو كردهمحور) اقدام به جذب دانش واقعي (در اقتصاد سالمت

اقتصاد  ي هي فوق تخصصي، تخصصي و سپس پزشك عمومي را هدف قرار خواهد داد. يعني با برنامها ترتيب رشته بود و اين كاهش نياز به

محور) كه پزشك عمومي بيشترين آسيب را  برعكس وضع كنوني (در اقتصاد بيماري ؛پزشك عمومي كمترين آسيب را خواهد ديد ،محور سالمت

  بيند.  مي

دولت است كه سالمت و درمان را  ي هنظران گذاري تنگ هرفت از اين وضعيت دو سر باخت تنها با ايجاد تغييرات بنيادي در سيستم تعرف راهكار برون

 ،ق بيايديسازمان نظام پزشكي بايد خود بر اين چالش اقتصادي فا ،تعبير ديگر كند. به رزان تعيين ميخدمات بسيار ارزشمند آدمي است، بسيار ا وكه جز

هاي پزشكي عمومي، تخصصي و فوق تخصصي (هر چند نامتناسب و ناعادالنه) است. حق تعيين  هها و رشت نمايندگان تمام گروه ي هچرا كه در بردارند

  بخش و سازمان صنفي آن واگذار شود. بخش خصوصي بايد به خود اين ي هتعرف

  

  و...

منفي (از جمله اتالف  ي هغير ازجنب سالمت به ي هرسد تنش و اختالف بين صنوف پزشكي و كارگزاران دولتي در حوز نظر مي كه به در پايان با اين

مانده و ناكارآمد نظام سالمت و درمان شود، با  اختار عقبمثبت باعث رشد و بيداري نسبت با اصالح س ي هتواند از جنب ميمنابع و زمان و اعتمادزدايي) 

هاي بخش دولتي با بخش خصوصي، اين دو بخش از پيچيدن به پاي  هاي بنيادي كاركردها و ويژگي بهتر است با در نظر گرفتن تفاوتهمه،  اين

اي و صنفي  بخش خصوصي با اصالح ساختار حرفه نند.يكديگر دست بردارند و هر يك در يك فضاي مستقل از هم براي اصالح ساختار خود تالش ك

و مجلس دولت پزشكي و پيراپزشكي و نيازهاي پزشكي و درماني جامعه بكوشد.  ي هخود در ارتقاي كيفيت خدمات خود و همسويي با منافع جامع

د، نهاي مراكز و نيروي انساني خود پيش بر و ظرفيت نظر گرفتن امكانات محور براي آحاد مردم را با در هاي سالمت و برنامه ها طرحهم بايد محترم 

هاي  ارج نهاده و صدور مجوز و نظارت بر آن را به خود سازمان نظام پزشكي و انجمنمحور در بخش خصوصي را  هاي سالمت فعاليت كه ضمن اين

  د.نمربوطه واگذار
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