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حـضرت حجت االسالم والمسلمین جنـاب آقای محسنی اژه ای

ریاست محتـرم قـوه قضـاییه

با سالم و تحیات الهی

احتراما، همانطور که استحضار دارید، درطی دو سال گذشته، با شیوع ویروس کرونا جامعه پزشکی و درمانی کشور با 

ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی خود کارنامه و برگی زرین در تاریخ این مرز و بوم از خود بر جای گذاشتند و 

بارها از سوی رهبر معظم انقالب نیز مورد تفقد ویژه قرار گرفتند که بدون شک هرگز فراموش نخواهد شد. تبلور و 

نقطه اوج این اتفاق، شهدای عزیز و گرانقدری است که این قشر از جامعه در راه خدمت و در جهت حفظ جان 

هموطنان تقدیم نموده است. 

علیرغم تمامی اقدامات حمایتی انجام شده توسط دولت، جبران این زحمات و خدمات به آسانی میسرنبوده و ضرورت 

ایجاد می نماید، از طرق مختلف هرگونه اقدامات از سوی مجاری مختلف که موجب فراغ بال و آسایش بیش از پیش 

کار درمانی پزشکی کشور میشود صورت پذیرد. 

یکی از معضالت و مشکالت عدیده ای که در حال حاضر جامعه پزشکی تهدید و گرفتار می نماید طرح شکایت از 

سوی بیماران نزد محاکم قانونی می باشد.

لکن در مواقعی که پرونده های شکایت بیماران به طریقی پیش می رود که پزشک را درگیر مسائل مختلف، از جمله 

جلب و بازداشت می نماید، علی رغم نص صریح بند خ ماده ٧٦ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر: كلیه اعضای سازمانهای 
نظام پزشكی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفهای بوده و دستگاه قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به جز درمواردی كه 

خسارات عمدی است و امكان استیفای حق وجود نداشته باشد.
متاسفانه عموما محاکم از پذیرش بیمه نامه مسئولیت پزشکان به عنوان وثیقه امنتناع ورزیده و این مسئله و تبعیت آن، 

باعث می گردد وقت پزشکی که می بایست صرف ارائه خدمت به بیماران گردد در مسیر دیگری صرف گردد. 

با عنایت به موارد ذکر شده فوق از جنابعالی استدعا دارد دستور فرمایید اجرای بند خ ماده ٧٦ قانون برنامه ششم توسعه 
توسط محاکم محترم مدنظر قرار گیرد. پیشاپیش از مراحم جنابعالی کمال تشکر و امنتان را دارد. 

رونوشت:
جناب آقای دکتر رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
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