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 پرنیا زمانی 

شامگاه جمعه نوزدهم شهریور، سیدحسن هاشمی بار دیگر 
در قاب تلویزیون حاضر شد و به برخی سواالت مطرح شده  
توسط مجری برنامه »نبض« پاسخ گفت. هرچند بارها در برنامه 
تکرار شد که هدف از این برنامه پاسخ گویی به انتقادات است 
و این طور وانمود شد که با برنامه ای »انتقادی« طرف هستیم، اما 

حقیقت امر این نبود.
خدمات دولت یازدهم در حوزه سالمت بر کسی پوشیده نیست 
و منتقدین جدی سیاست های وزارت بهداشت این دولت هم 
وقتی به انصاف لب به سخن می گشایند، منکر برخی تغییرات 
مثبت نیستند. هرچند افزایش بی سابقه اعتبارات این وزارتخانه 
از سال 93 در اتفاقات مبارکی همچون کاهش پرداخت از جیب 
مردم، ساخت وسازها و نوسازی های دو سه سال اخیر عامل 
تعیین کننده ای بوده است، اما به هرحال کسب همین بودجه 
مناسب هم زاییده تعامل مثبت این دولت با دو مجلس نهم و 
دهم بوده و از برکات داشتن تدبیر در عرصه تصمیم گیری و 
امید در عرصه عمل به شمار می رود. چیزی که دولت یازدهم را 
از دولت های پیش از خود متمایز کرده است. درواقع حرکت 
اصالحی حوزه سالمت تا آنجا که به رشد قابل توجه بودجه این 
حوزه منجر شد، قابل دفاع است اما وقتی مرحله مدیریت این 
منابع فرارسید، ایرادات و اشکاالتی رخ نمایاندند که اعتراض 

و انتقاد جمعی از صاحب نظران این حوزه را به دنبال داشت. 
انتقاد کلی و اساسی منتقدین سیاست های وزارت بهداشت و 
طرح تحول سالمت، الویت بندی  نادرستی بود که در تخصیص 
این بودجه انجام شد. عده ای حوزه بهداشت را حلقه مفقوده 
بی پشتوانه  مخارج  عده ای  و  دانستند  تحول سالمت  طرح 
وزارتخانه را به باد انتقاد گرفتند. همان خاصه خرجی های -به 
گفته منتقدین- بی حساب و کتابی که در گام اول، نظام بیمه ای 

کشور را با بحرانی بی سابقه مواجه کرد. 
غایب بزرگ گفت وگوی اخیر وزیر در برنامه نبض، طرح 
شماره  به  را  سالمت  نظام  نفس های  که  بودند  مشکالتی 
انداخته اند. مردم از وزیر بهداشت کشورشان انتظار داشتند که 
درکنار تشریح اقدامات مثبت و کارهای کم نظیرشان در حوزه 
سالمت، حداقل اشکاالت و ایرادات احتمالی را هم پذیرفته و 
در مورد آنها پاسخ دهد. اما در این برنامه که به کرات از طرف 
مجری و میهمان محترم برنامه »انتقادی« خوانده می شد، هرگز 
به چنین مسائلی پرداخته نشد. هرگز گفته نشد که مثال اگر همه 
اسناد باالدستی نظام سالمت به برقراری نظام ارجاع مبتنی بر 
برنامه پزشک خانواده تاکید دارد، چرا این مهم از اولویت های 
است. جناب وزیر  مانده  به دور  بهداشت  نخست وزارت 
نفرمودند چرا در شرایطی که انتظار می رفت این بودجه مناسب 
صرف برقراری پزشک خانواده در سراسر کشور شود، فقط به 
اجرای پایلوت این برنامه آن هم در دو استان فارس و مازندران 
اکتفا شده و چرا به تازگی نمایندگان هر دو استان در مجلس، این 
برنامه را در استان های خود شکست خورده توصیف کردند؟ 
از همه مهمتر اینکه در این برنامه کوچکترین اشاره ای نشد که 
تزریق بودجه های کالن به پیکر بیمار نظام سالمت تا کی قرار 

است ادامه داشته باشد؟ جناب وزیر نفرمودند که 8 هزار میلیارد 
تومانی که در قالب »اصالحیه الیحه بودجه 95« برای پرداخت 
بدهی های بیمه سالمت ایران در مجلس به تصویب رسید، قرار 
است چه موقع و توسط چه کسی و از کدام منبع بازپرداخت 
شود. آیا دولت اطمینان دارد که انباشت بدهی بیمه ها، بار دیگر 
تکرار نخواهد شد؟ چیزی که برای همه اعم از دولت، مجلس، 
بیمه ها و مراکز درمانی روشن و آشکار است، این است که دوام 
این داروی مسکن شاید به یک سال هم نکشد و چنانچه تدبیری 
عمیق نشود، روزهای پراسترس نظام سالمت، به زودی تکرار 

خواهد شد.

نارضایتی 85 درصدی از پزشک خانواده
بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس در گفت وگو 
با خبرنگار پارلمانی سپید، با تاکید بر اینکه حوزه بهداشت و 
درمان برای خدمت رسانی و در ارتباط مستقیم با مردم است، 
اظهار کرد: »بر این اساس الزم است که واقعیت ها را به مردم 
گزارش داد و در ارزیابی اقدامات انجام شده، میزان رضایت 
مردم درنظر گرفته شود.« وی با اشاره به اجرای پایلوت برنامه 
پزشک خانواده در استان فارس، مسئوالن وزارت بهداشت را 
به اهمیت دادن به نارضایتی مردم دعوت کرد و گفت: »اجرای 
ناقص و پایلوت برنامه پزشک خانواده در استان فارس ازجمله 
طرح هایی است که باید از خود مردم پرسید که آیا از آن راضی 
هستند یا نه. نه اینکه از دانشگاهی که خودش داوطلب اجرای 
این برنامه بوده )دانشگاه علوم پزشکی شیراز( سوال شود و آنها 
هم نظرات دیگران را نادیده گرفته و همان چیزی را گزارش کنند 
که خودشان می پسندند.« عضو کمیسیون اصل نود مجلس در 
تشریح ایرادات برنامه پزشک خانواده گفت: »اوال با یک دقت 
نظر مختصر می شود فهمید که یک استانی با جمعیت 5 میلیون 
نفر نباید پایلوت یک طرح تازه و مبهم آن هم در حوزه سالمت 
شود. وی افزود: »من به عنوان نماینده مردم که از نزدیک با اقشار 
مختلف در ارتباط هستم، با اطمینان به شما اعالم می کنم که اگر 

از مردم استان فارس نظرسنجی شود، بالغ بر 85 درصد مردم 
خواهند گفت که از اجرای طرح پزشک خانواده به این صورت 
ناراضی هستند. حتی در جلسه ای که ما با وزیر بهداشت هم 
داشتیم، خود ایشان هم معتقد بودند که این طرح عجوالنه اجرا 
شده و نقایص زیادی دارد. ولی اینکه چرا تدبیری نمی شود و 
اینکه چرا مدیرانی که مسئولیت این طرح را برعهده گرفته اند 
و با بی درایتی تمام آن را اجرا کردند، باز هم مصرانه از عملکرد 

خود دفاع می کنند، برای ما جای سوال دارد.« 
پارسایی با بیان اینکه بدون شک وزارتخانه باید مسئولیت 
اعمال خودش را برعهده بگیرد، خاطرنشان کرد: »مسئولین 
اجرای این برنامه در استان فارس به هرکسی که انتقادی را 
مطرح می کند، فورا انگ بی تقوایی و نشر اکاذیب و امثال 
اینها را می چسباند. به جای اینکه پاسخگو باشند، به سرعت 
منتقدین خودشان را به سودجویی یا عدم اطالع یا کذب گویی 
و بی تقوایی متهم می کند. به هرحال کامال بدیهی است که 
وزارت بهداشت به خصوص در سال پایانی دولت الزم است 
که مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را بر عهده بگیرد و 
با شفافیت به مردم پاسخ بدهد.« این نماینده مردم در مجلس 
دهم تاکید کرد: »چیزی که ما را نگران می کند این است که 
گاهی اطالعات درستی از آنچه در کشور می گذرد به مسئولین 
وزارتخانه نمی رسد. نگرانی ما این است که مسئولین اجرای 
همین برنامه پزشک خانواده در استان های فارس و مازندران، 
اطالعات غلطی به وزارتخانه مخابره کنند و همین اطالعات 
نادرست باعث شود که  چنین طرح پر از اشکال و ایرادی بدون 
اصالحات الزم در سراسر کشور به اجرا درآید. آن زمان ممکن 

است با یک بحران اجتماعی مواجه شویم.«

عقبگرد هم داشته ایم
اکبر ترکی، نمیانده مردم فریدن هم به خبرنگار سپید گفت: 
»مسائل مربوط به بهداشت و درمان در کشور ما آنقدر پیچیده 
شده که واقعا در قالب پاسخگویی به یک سوال نمی توان 

واقعیت را گفت. الزم است که در فرصت کافی تک تک زمینه ها، 
نیاز های جامعه و اقدامات نظام سالمت به دقت مورد واکاوی 
قرار گیرد تا معلوم شود که امروز ما در چه مرحله ای هستیم.« 
وی اظهار داشت: »خود مسئوالن وزارت بهداشت هم می دانند 
که اوضاع تا چه اندازه آشفته است. ولیکن مسئله اینجاست که 
نمی خواهند مطرح کنند و زیر بار بروند. تصمیم دوستان بر این 
است که فعال مسائل را به همین ترتیب بچرخانند تا ببینند اوضاع 

و احوال در یک سال آینده به چه شکلی خواهد شد.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن یادآوری 
تصویب اصالحیه الیحه بودجه در مجلس گفت: »دوستان 
ما در وزارتخانه ابتدا مدعی بودند که بیمه ها چیزی قریب به 
4 تا 5 هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی بدهکار هستند. بعد 
که دیدند مجلس نرمش نشان داد و ظاهرا با اصالحیه بودجه 
موافقت خواهد شد، با رایزنی هایی که با کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس انجام دادند، این رقم به 8 هزار میلیارد تومان 
افزایش پیدا کرد. اصل بر این است که وقتی به هردلیل یک 
بدهکاری وجود دارد، با تعامل دولت و مجلس، راهی برای 
پرداخت آن پیدا شود و این بدهی ها روی هم جمع نشوند. 
ولی واقعیت این است که همه می دانند این بدهی بازهم ایجاد 
خواهد شد و خود این دوستان می گویند که حتی زمانی که 
این 8 هزار میلیارد تومان به دست ما برسد، ما تا آخر امسال 
11 هزار میلیارد دیگر بدهکار می شویم. تازه خود این 8 هزار 
میلیارد هم یک بدهی تازه است که باالخره باید بازپرداخت 
شود ولی اینکه چگونه، معلوم نیست. این نشان می دهد که 
این کار از اساس مشکل دارد.« ترکی اضافه کرد: »نکته ای که 
ما بارها در مجلس و جاهای دیگر نسبت به آن تذکر داده ایم، 
این است که بودجه مناسبی که در اختیار وزارت بهداشت قرار 
گرفته، در خیلی از قسمت ها مدیریت مالی خوبی نشده است 
و تغییر قابل قبولی را در وضعیت بهداشت و درمان خیلی از 

جاها ایجاد نکرده است.« 
وی در توضیح این مدعا، به حوزه نمایندگی خود اشاره کرد و 
اظهار کرد: »در همین منطقه فریدن که من نمایندگی مردم آن 
را دارم، اگر بگوییم اصال کاری انجام نشده که واقعیت ندارد. 
اما با آن چیزی که آقایان ادعا دارند، هم در بخش بهداشت 
و هم در بخش درمان فاصله زیادی دارد. خود من بازدیدی 
از بیمارستان داشتم. باید منصفانه گفت که هزینه های مردم 
به خصوص دربخش بستری واقعا کاهش پیدا کرده و در این 
بخش ما شاهد رضایتمندی نسبی مردم هستیم؛ ولی در غیراز 
این بخش، در قسمت های دیگر تغییرات عمده ای ایجاد نشده 
و حتی در برخی قسمت ها باعث ایجاد مشکالت جدیدی هم 
شده است.« نماینده مردم فریدن در مجلس با ذکر مثالی از تاثیر 
منفی برخی برنامه های اجرا شده، ادامه داد: »مثال مراجعین 
سرپایی در بخش های دولتی و خصوصی هم هزینه هایشان باال 
رفته، هم ارائه خدماتشان در سطح پایین تری انجام می شود و 
رضایتمندی مردم هم از این بخش بسیار کم است. به هرحال 
باید  بهداشت  وزارت  مسئولین  است  واقعیت هایی  اینها 
درخصوص آن به مردم توضیح دهند و با پذیرش نقاط ضعف 

و کاستی ها، درصدد رفع آن بکوشند.«

انتقاداتنمایندگانمجلسبهمشکالتطرحتحولسالمتکهوزیربهداشتدرحضورهایتلویزیونیاشازآنهاصحبتنمیکند

وزیر بهداشت مسئولیت این مشکالت را بپذیرد
پارلمان

عضوکمیسیونبهداشت:
عدم تامین مالی و نیروی انسانی

دو مشکل بزرگ نظام ارجاع است 

اینکه درصورت  بیان  با  بهداشت مجلس  کمیسیون  عضو 
اجرایی شدن طرح پزشک خانواده می توان هزینه های درمان 
را کنترل کرد، گفت: »متاسفانه به جهت عدم تامین منابع مالی و 

نیروی انسانی این طرح اجرایی نشده است.«
به گزارش خانه ملت، همایون هاشمی با انتقاد از اجرایی نشدن 
طرح پزشک خانواده در سراسر کشور، گفت: »اجرای پایلوت 
این طرح در استان های فارس و مازندران جهت ارزیابی و پایش 
به اجرا در آمد اما رضایت مندی خوبی از اجرای آن از سوی 

مردم ایجاد نشد.«
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس افزود: 
»باید نقاط ضعف اجرای پایلوت طرح پزشک خانواده در 
استان های فارس و مازندران شناسایی می شد تا با رفع این 
نقاط ضعف می توانستیم سیستم ارجاع را در سراسر کشور 
اجرایی کنیم اما نه تنها این نقاط ضعف شناسایی نشده بلکه 
همچنان مشکالت آن برای مردم استان های فارس و مازندران 

به جای مانده است.«
هاشمی با تاکید بر ضرورت اجرای طرح پزشک خانواده 
در کشور، تصریح کرد: »نظام ارجاع در طرح تحول سالمت 
جایگاه ویژه ای دارد و کشورهایی که بر اساس این مدل، سطح 
نخست درمان خود را تعریف کرده اند هم توانسته اند هزینه های 
بهداشت و درمان خود را کنترل کنند هم نظام مهندسی شده و 

دقیق سطح بندی خدمات را اجرایی کنند.«
وی یادآور شد: »با اجرایی شدن طرح پزشک خانواده، پرونده 
سالمت افراد به طور کامل در دسترس خواهد بود و نظام 
ارجاع نیز به خوبی تقویت خواهد شد.« هاشمی افزود: »دولت 
برای اجرای طرح پزشک خانواده نیازمند شبکه سازی، تامین 
نیروی متخصص و تامین منابع مالی است که هنوز نتوانسته این 
زیرساخت ها را به خوبی فراهم کند لذا سیستم ارجاع تاکنون 

نتوانسته شکل اجرایی به خود گیرد.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: »دولت باید 
برای اجرای فراگیر طرح پزشک خانواده با مجلس هماهنگی 
الزم را داشته باشد و بدون شک تالش خواهیم کرد تا آخرین 

وضعیت اجرای سیستم ارجاع را از دولت پیگیری کنیم.«

اخبار کوتاه
 مدیر امداد و درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی گفت: 
»این سازمان قرار است تا پایان امسال، 3 هزار پزشک و 
پیراپزشک را تحت آموزش مقدماتی، عمومی و اولیه پدافند 

غیر عامل قرار دهد.« 

 مسعود پزشکیان گفت: »از اوایل انقالب پیشگیری در اولویت 
برنامه ها بود ولی از زمانی که طرح تحول سالمت اجرا شد 

بیشتر به بحث درمان توجه شد تا پیشگیری.«

 خسرو صادق نیت رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت گفت: »گزارش بازرسان از موارد اضافه کردن مواد 

روانگردان به قلیان ها در کشور کاهش یافته است.«

 رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
اعالم کرد دانشگاه های علوم پزشکی در مناطق سیل زده شمال 

کشور ناظر و مراقب بیماری های واگیر هستند.

 مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، از بزرگداشت روز 
جهانی اهداکنندگان سلول های بنیادی در کشور در هفته آینده 
خبر داد. سخنگوی این سازمان نیز با اشاره به اینکه 6/2 درصد 
مردم ایران خون اهدا می کنند، گفت: »ساالنه به طور متوسط 2 

میلیون اهدای خون در کشور انجام می گیرد.«

 سیدهادی ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت از ورود 
آستان قدس رضوی برای جبران برخی کمبودهای حوزه 

سالمت خبر داد. 

 معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: »از پیشنهاد وزارت 
بهداشت مبنی بر انتقال بیمارستان ها به بیمه ها استقبال می کنیم.«

 عباس بایرام زاده رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
تکاب گفت: »از آغاز اجرای طرح تحول سالمت در کشور 
بیش از 23 میلیارد ریال اعتبار برای تامین تجهیزات پزشکی 
مورد نیاز برای بیمارستان و درمانگاه های تخصصی تکاب 

هزینه شده است.«

 سید محمود خدادوست مدیرکل دفتر طب سنتی ایرانی 
اسالمی وزارت بهداشت ضمن اشاره به استراتژی سازمان 
بهداشت جهانی در خصوص استفاده نظام سالمت کشورها 
از ظرفیت طب سنتی، بر فراگیر و جهانی شدن طب سنتی 

و مکمل تاکید کرد.

محمدمهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، آمار تقریبی 
بیماران ایدزی در کشور را حدود 80 هزار نفر برآورد کرد و گفت: »وزارت بهداشت و 
درمان به دنبال شناسایی حداقل 90 درصد از بیماران ایدزی کشور تا سال 1399 شمسی 

)2020میالدی( است و کار خود را برای شناسایی این بیماران شروع کرده است.« 
وی با اشاره به اینکه تاکنون 31 هزار و 950 بیمار مبتال به ایدز در کشور شناسایی شده اند، 

افزود: »این وزارتخانه متعهد شد تا سال 2020 میالدی 90 درصد از بیماران مبتال به ایدز 
را تحت درمان قرار دهد که به نظر می رسد به دلیل تن ندادن این بیماران به مراکز درمانی، 
این تعهد به سختی عملیاتی شود.« گویا، آشکارشدن رفتارهای پرخطراین بیماران نزد 
خانواده و جامعه را علت اصلی فرار این گروه از بیماران از مراکز درمانی برای کنترل 
بیماری دانست. وی آموزش به خانواده ها و افراد در معرض خطر را یکی از راهکارهای 

اصلی برای کنترل این بیماری درکشوراعالم کرد.
گویا گفت: »وزارت بهداشت و درمان برای اجرای دقیق برنامه خود برای پیشگیری 
و کنترل بیماری ایدز نیاز به حمایت تمام مردم و مسئوالن از جمله رسانه ها برای 

اطالع رسانی دقیق دارد.« 
وی مهمترین دغدغه وزارت بهداشت در بخش بیماری ایدز را شناسایی مادران باردار و 
کودکان در معرض خطر اعالم کرد و گفت: »از دو سال قبل طرح شناسایی مادران باردار 

و کودکان در معرض خطر را در مناطق آلوده شروع کردیم.« 

گزارش کوتاه

پروین کازرونی رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی 
وزارت بهداشت در خصوص جزئیات ارائه خدمات بهداشتی 
و درمانی به زنان آسیب پذیر گفت: »ارائه خدمات بهداشتی، 
درمانی و آموزشی به این گروه از زنان درمراکزی تحت عنوان 
مراکز ارتقای سالمت زنان آسیب پذیر، از سال 1386 آغاز شد. 
این خدمات شامل خدمات ارزیابی بیماری های آمیزشی و ایدز، 
خدمات بهداشت باروری، آموزش، مشاوره و توانمندسازی 
ارائه  رایگان  به صورت  و  است  در حیطه های حرفه آموزی 

می شوند.«
وی افزود: »تالش می کنیم اگر این افراد نیاز به خدمات خاصی 
مانند دندان پزشکی و تغذیه دارند، آنها را به مراکز بهداشتی 
درمانی مورد نظر ارجاع دهیم. یکی دیگر از خدمات مهم در این 
راستا پیشگیری از انتقال ابتال از مادر به کودک است. از طرف 
دیگر کسانی که برای دریافت خدمت مراجعه می کنند، پرونده 
دارند و هر سه ماه یک بار تست اچ آی وی می دهند؛ چراکه جزو 
گروه هایی هستند که بیشتر در معرض ابتال به HIV قرار دارند و 

باید زودتر شناسایی شده و تحت مراقبت و درمان قرار گیرند.«
کازرونی درخصوص سرانه درمان تخصیص داده شده به زنان 
هدف گفت: »در حال حاضر در 34 مرکز در 22 دانشگاه علوم 
پزشکی این خدمات ارائه می شود که از سوی دانشگاه های علوم 

پزشکی  یا موسسات غیردولتی راه اندازی شده اند. در مراکز 
ارتقای سالمت زنان آسیب پذیر، رسما سرانه خاصی برای درمان 
این گروه  هنوز تعریف نشده است و در دانشگاه ها از اعتبارات 
برنامه کنترل ایدز و سایر برنامه ها هزینه می شود. با توجه به اینکه 
خدمات این مراکز نقش موثری در تامین سالمت جامعه دارد، 
در تالش هستیم راهکارهایی جهت تعریف  خدمات در بسته 

سالمت در نظر گرفته شود.«
افرادی  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  ادامه صحبت هایش  وی در 
که تحت پوشش این مراکز قرار می گیرند، بیمه ندارند، بیان 
توسط  انجام شده  هماهنگی های  از طریق  تالشیم  کرد: »در 
دانشگاه های علوم پزشکی، این افراد  بیمه شوند، اما مشکل این 
است که بعضی از زنان معتاد و کارتن خواب، کارت شناسایی 

ندارند تا بتوان جهت بیمه اقدام کرد.«
کازرونی افزود: »مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی مورد نظر 
برای این گروه سخت است. آنها نگران هستند که در صورت 
مراجعه،  انگ خورده یا خدمات به آنها ارائه نشود و مشکلی 
برایشان پیش بیاید؛ به همین علت تالش می شود از طریق افرادی 
که به این مراکز مراجعه کرده  و آموزش و مشاوره دریافت نموده 
به عنوان افراد همسان، افراد بیشتری را برای مراجعه تشویق 
کنیم.« به گفته رییس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی 

وزارت بهداشت،  این خدمات هم در خود مراکز و هم توسط 
تیم های سیار ارائه می شود. این تیم ها بیشتر شامل افرادی از گروه 
هدف هستند و در این خصوص آموزش دیده  و توانایی برقراری 

ارتباط با افراد همسان را دارند.
کازرونی تعداد افراد مراجعه کننده به مراکز ارتقای سالمت زنان 
آسیب پذیر در یک سال گذشته را  بیش از 9 هزار نفر اعالم کرد و 
افزایش و تقویت این مراکز و تعریف راهکارهایی برای مراجعه 

راحت تر گروه های هدف را ضروری دانست.
رییس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت، 
به پیگیری درمان زنان آسیب پذیر نیز اشاره و بیان کرد: »پرسنل 
این مراکز شامل روانشناس، ماما و مددکار هستند و در صورت 
نیاز به خدمات پیشرفته  و مراقبت، به سایر مراکز درمانی ارجاع 

داده و درمان آنها را پیگیری می کنند.«
مناطقی  در  عمدتا  مراکز  این  »تمرکز  گفت:  همچنین  وی 
که احتمال حضور این زنان بیشتر است از جمله در مناطق 
حاشیه نشین شهرها است. برای پیشگیری از گسترش بیماری 
ایدز الزم است خدمات این مراکز در بسته خدمات سالمت 
تعریف شده و این اقدام مهم که در حال انجام است، منجر به 
گسترش مراکز و دسترسی جمعیت بیشتری از زنان آسیب پذیر 

به این خدمات می شود.« 

جزئیات خدمات وزارت بهداشت به زنان آسیب پذیر

شناسایی حدود 32 هزار بیمار مبتال به ایدز 

خبر

مکانیسم انتشار اوراق قرضه برای 
 بیمه سالمت تدوین می شود 

محمدجواد کبیر مدیرعامل سازمان بیمه سالمت 
ایران در مورد انتشار اوراق قرضه سازمان بیمه 
سالمت گفت: »این اوراق با تصویب مجلس 
شورای اسالمی برای پراخت مطالبات مراکز 
طرف قرارداد از سازمان بیمه سالمت منتشر 

خواهد شد.«
وی با اشاره به مشخص نشدن ساز و کار انتشار 
آینده ای  »در  کرد:  بیان  زمان حاضر  تا  اوراق 
نزدیک با تدوین مراحل صدور این اوراق و 
اینکه چگونه باید در اختیار مراکز طرف قرارداد 
 قرار گیرد، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در مورد اینکه 
چه تضمینی برای پرداخت مطالبات از طریق 
اوراق وجود دارد نیز گفت: »دولت، اوراق را 
تضمین خواهد کرد که در صورت واگذاری، 
می شود.« پرداخت  نیز  مراکز  به   مطالبات 
کبیر ادامه داد: »مطالبات مراکز درمانی و خصوصی 
طرف قرارداد با سازمان بیمه سالمت تا پایان سال 
گذشته بیش از 6 هزار و 400 میلیارد تومان بود که البته 
مطالبات امسال نیز از ابتدای سال به آن اضافه شده 
است و چنانچه هشت هزار میلیارد تومان اوراق در 
اختیار ما قرار گیرد، می توانیم مطالبات سال گذشته 
و 6 ماهه امسال را تسویه کنیم و در این صورت 
 دیگر مشکلی در پرداخت ها نخواهیم داشت.«

وی شمار جمعیت تحت پوشش سازمان بیمه 
سالمت ایران را 40 میلیون تن برشمرد و گفت: 
»فقط در طرح بیمه همگانی 11میلیون نفر بیمه 
شدند که بیش از 80 درصد این افراد نیازمند و 

حاشیه نشین هستند.« 


