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هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی
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رئیس بسیج پزشکی تامیناجتماعی:

راهبرد ما ،خدمات جهادی در حوزه بهداشت و درمان است
دکترمحسننبیونیعالوهبراینکهمدیرگروهبخشجراحیمغزواعصاببیمارستان
شهیددکترفیاضبخش،رئیسکارگروهجراحیاعصابدردرمانتامیناجتماعیاستان
تهران و عضو اصلی شــورای مرکزی اندیشهپرور بسیج جامعه پزشکی کشور است،
ریاستشورایمرکزیبسیججامعهپزشکیسازمانتامیناجتماعیراهمبرعهدهدارد؛
تشکلیکهبهگفتهویبهمنظورکاراییبیشترواستفادهبهترازنیرویتخصصیپزشکان
بسیجیتشکیلشدهاست.ویتبعیتازقانونوپایبندیبهبرنامههاواقداماتمدیریت
و تعامل سازنده توام با نقد سازنده را از مهمترین راهبردهای بسیج جامعه پزشکی در
سازمانتامیناجتماعیذکرمیکند.

ً
احتماال این ســوال در ذهن خیلیها ایجاد
شــده که وقتی در ســازمان تشــکلی بــه نام
«بسیج ســازمان تامیناجتماعی» وجود دارد،
چه ضرورتی به تشکیل «بسیج جامعه پزشکی
سازمان تامیناجتماعی» بوده است؟

در ابتــدا عرض میکنم که بین بســیج پزشــکی وبسیج غیرپزشکی از لحاظ «بسیجی بودن» نمیتوان
تفکیکی قایل شد ،ولی از چند سال قبل بحث «بسیج
تخصصی» برای کارایی بیشــتر بســیج مطرح شد و
جوامع بســیج مختلف نظیر بسیج جامعه مهندسی،
بسیج دانشجویی ،بسیج کارگران و  ...بهوجود آمد .در
نهادهای درمانی مثل هاللاحمر ،وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی و سازمان تامیناجتماعی
هم که پزشکان بسیجی حضور دارند ،عنوان «بسیج
جامعه پزشکی» مطرح شد .درنهایت دو سال قبل با
عنایت مدیرعامل محترم سازمان تامیناجتماعی ،با
تشــکیل بسیج جامعه پزشــکی ،خواسته  10ساله 7
هزار پزشک و پیراپزشــک این سازمان محقق شد.
بســیج جامعه پزشکی سازمان تامیناجتماعی طرح
خوبی است ،از این حیث که کارکردهای بسیج تعریف
شدهتر باشد تا کارایی و همافزایی بیشتر برای خدمت به
شرکای اجتماعی داشته باشد ،وگرنه از لحاظ بسیجی
بودن ما خودمان را با فعالیتهای بســیج ســازمان
تامیناجتماعی همسو میدانیم.

رویکرد مدیریت سازمان به «بسیج جامعه
پزشکی» چگونه بوده است؟

کارکرد بسیج
جامعه پزشکی،
تخصصیتر و
عملکردش در
حوزه بهداشت
و درمان،
اردوهای
جهادی و
رسیدگی پزشکی
و امدادی در
زمانهای جنگ
و فوریتهای
پزشکی مثل
زلزله و حوادث
است
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دکتر نوربخش در جلسهای که بهمن ماه سال  96با
اعضای شورای عالی بسیج جامعه پزشکی سازمان
تامیناجتماعی داشــتند ،اذعان داشــتند تشــکیل
بسیج جامعه پزشکی از افتخارات سازمان محسوب
میشــود و فعالیت آن منجر به افزایش توان سازمان
در همه شــرایط بهخصوص مواقع بحرانی برای ارائه
خدمــات درمانی میشــود و با اشــاره بــه کالم امام
خمینی(ره) که بســیج را «شــجره طیبه» برشمرد و
افزود« :در شــرایط کنونی بهترین روشی که در دفاع
از ارزشهای انقالب اســامی بــه عنوان مهمترین
راهبردهای بسیج اثربخش اســت ،خدمت به مردم

بهویژه محرومین است».
نگاه خود شما به مقوله بسیج و بسیجی بودن ،بهویژه
در نهادی مانند سازمان تامیناجتماعی چیست؟
تبعیــت از قانون و پایبنــدی به برنامههــا و اقدامات
مدیریــت و تعامــل اثربخش همراه با نقد ســازنده از
مهمترین راهبردهای بسیج جامعه پزشکی در سازمان
تامیناجتماعی است.
کارکرد تخصصی بســیج جامعه پزشــکی
ســازمان تامیناجتماعی چیست و شما در چه
حوزههای فعالیت میکنید؟

کارکــرد بســیج جامعــه پزشــکی ،تخصصیتــر و
عملکردش در حوزه بهداشــت و درمــان ،اردوهای
جهادی و رســیدگی پزشکی و امدادی در زمانهای
جنگ و فوریتهای پزشــکی مثل زلزلــه و حوادث
است .حضور در آن هم منوط به این است که عزیزان
ً
بســیجی حتما پرستار ،پزشــک ،ماما یا متخصص
پزشکی باشند تا اهداف و وظایفی را که از آنها انتظار
دارند ،انجام دهند .کارکردهای بسیج جامعه پزشکی
ســازمان تامیناجتماعی در دو حیطه داخلی و برون
مرزی است .در حوزه داخلی در مواردی مثل سوانح و
فوریتهایی نظیر سیل ،زلزله و آتشسوزیهای وسیع
یا در موارد نظامی و انتظامی ویژه ،مثل موقعیتهای
جنگی و فعالیتهای اشــرار ،بســیج جامعه پزشکی
به دو شــکل «پیشــگیرانه و فوری» فعالیت میکند.
در خصوص فعالیتهای پیشــگیرانه بســیج جامعه
پزشکی ســازمان باید گفت در مناطقی که احساس
کنیم ممکن اســت مشــکالتی از لحاظ بهداشت و
درمان به وجود بیاید ،تیمهای بسیج جامعه پزشکی
ً
را اعزام میکنیم .مثال در حادثه اخیر زلزله کرمانشاه
برای جلوگیری از شیوع بیماریها و ارائه آموزشهای
الزم در زمینه بهداشتی و پزشکی ،بالفاصله اعضای
بسیج پزشکی سازمان در آن مناطق حضور یافتند و
سایتهای پیشگیرانه مختلفی ایجاد کردند که حتی
شامل تیمهای روانشناس و روانپزشک هم میشد.
حضور درمانی و فوری بسیج جامعه پزشکی سازمان
در مناطق زلزلهزده کرمانشــاه هم به این صورت بود
کــه گروهــی از متخصصان شــامل  7متخصص و

فوقتخصص اعزام شــدند و در دو نقطه بیمارستان
صحرایی و چند درمانگاه کانکسی تشکیل شد و تعداد
قابل توجهی از بسیجیان هم در قالب تیمهای پزشکی
و پیراپزشکی در منطقه حضور داشتند .همچنین در
حادثه آتشسوزی ســاختمان پالسکو هم تیمهای
درمانی بســیج پزشــکی ســازمان فعالیت داشتند.
کارهایی مثل تبلیغات بــرای جمعآوری کمکهای
مردمی همکاران در سازمان و سازماندهی کمکهای
غیرنقدی در قالب چند کانتینر وســایل و ارســال به
مناطق زلزلهزده اگرچه جزو وظایف مســتقیم بسیج
نیست ،ولی توسط همکاران ما در سازمان انجام شد.
اگر اشتباه نکنم در راهپیمایی روز  22بهمن
ماه ســال گذشــته هم درمانگاه سیار داشتید.
درست است؟

بله ،بسیج جامعه پزشکی سازمان تامیناجتماعی با
اســتقرار درمانگاه سیار در مسیر راهپیمایی ،به مردم
و راهپیمایان خدمات پزشکی به صورت رایگان ارائه
کرد .در این روز ،طبق تمهیــدات به عمل آمده کادر
درمانی شامل پزشک ،پرستار ،بهیار و تکنسین دارویی
از صبــح روز  22بهمــن تا پایان مراســم راهپیمایی،
خدمــات درمانــی ســرپایی ،ویزیت ،مشــاورههای
پزشکی و ارائه داروهای مورد نیاز را به صورت رایگان
در اختیار مراجعان قرار دادنــد .ما اردوهای جهادی
ً
هم داریــم که معموال توســط تعدادی از پزشــکان
متخصــص و پزشــکان عمومی و ســایر گروههای
درمانــی در مناطق محــروم و کمبرخوردار اســتان
تهران ،بهخصوص روستاهای محروم برای مداوای
بیمــاران بیبضاعت برگزار میشــود و بعد از ویزیت،
داروهای مورد نیاز به مراجعان و بیماران داده میشود
و در صورت داشــتن بیماری خاص به مراکز درمانی
ســازمان تامیناجتماعی ارجاع داده می شوند .برای
مثال در آذر ماه ســال گذشــته در روستای صالحآباد
شهرســتان قرچک در اردوی یــکروزه بیش از ٧٠٠
نفــر تحت ویزیت رایگان قرار گرفتنــد .در این اردوی
جهادی تیم پزشــکی شامل تخصصهای جراحی،
اعصــاب ،ارتوپــدی ،داخلی ،پزشــک عمومی و نیز
داروساز و فیزیوتراپی حضور داشتند و سه پرستار و دو
بهیار زن و مرد این گروه پزشکی را در اردوی جهادی
همراهی کردند .در پایان برگزاری این اردوی جهادی،
«کالس آموزش خانواده» برای ســاکنان روســتای
صالحآباد شهرستان قرچک توسط متخصص آموزش
خانواده برگزار شــد .در بهمن ماه ســال گذشته هم
سومین اردوی جهادی بسیج جامعه پزشکی سازمان
تامیناجتماعــی با حضــور جمعــی از متخصصان
شــامل ارتوپدی ،زنان و زایمان ،اطفال ،عفونی ،مغز
و اعصاب ،دندانپزشــک ،بیناییسنجی در درمانگاه
فیروزکــوه برگزار شــد و حدود  ٥٠٠نفــر مورد ویزیت
رایگان و درمانهای الزم قرار گرفتند.
فعالیتهای برون مرزی این تشــکل شامل
چه مواردی است؟

فعالیتهای
برونمرزی
بسیج جامعه
پزشکی سازمان
با همکاری
پزشکان بدون
مرز انجام
میشود

اردو های جهادی بسیج

فعالیتهــای برونمــرزی بســیج جامعه پزشــکی
ســازمان با همــکاری پزشــکان بدون مــرز انجام
میشــود .ما عالوه بر کمک به سازمان هاللاحمر
برای برپایی چادرهای لب مرزی در دهه اول محرم
و ایام اربعین حســینی ،در این ایام در کربال و سامرا
هم فعال هستیم ،کما این که بسیج جامعه پزشکی
در ســال گذشته  5چادر در ســامرا در ایام عزاداری
برپا کرد .به غیر از عراق ،همکاران ما در کشورهای
ســوریه و لبنان هم به طور محــدود حضور دارند و
جا دارد از مدیرعامل ســازمان که در حوزه پشتیبانی
دارویی به بیمارستانهای صحرایی ما در این مناطق
کمک کردند ،تشکر کنیم.

