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 »سپیـــد«  صفحه 5
تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     یکصدوسی ودو هزار تومان به شماره کارت 

6274121140075680 بانک اقتصاد نوین در وجه نشریه سپید واریز و شماره فیش 

واریزی را به همراه آدرس به تلفن9 - 22887357     اعالم نمایید. 

این هزینه اشتراک شش ماه و فقط در تهران می باشد.

   ارسال  روزنامه هر روز صبح با پیک   انجام می شود.

با  یکصدوسی ودو 

هزارتومان شش  ماه 

مشترک روزنامه  

سپید  شوید

www.sepidonline.ir@sepidonline @sepidonline

 صفحه 2

رودی جولیانی گزینه اول است، جان بولتون دوم

کاندیداهای تندروی ترامپ
 برای وزارت خارجه آمریکا

میزگرد سپید با حضور میهمان دانمارکی و پزشک ایرانی

شیمی درمانی و رادیوتراپی 
تفکیک یـا  ادغـام؟
   صفحه  8

رفع آلودگی هوا باید به خواسته ای عمومی بدل شود

آلودگی هوا  چهارمین علت مرگ         درجهان

بازسازی تخمک های انسان با استفاده از مواد ژنتیکی

تکنیـکی بـا 
احتمـال دو برابر موفقیت 

درمـان نـا بـرابـری

گالیه از کوتاهی شهرداری برای کاهش آلودگی هوا

فقـط حـرف می زنیـم
کـاری نمی کنیـم

مدیریت درماتیت آتوپیک 
از منظر  راهنماهای بالینی درماتولوژی و آلرژی

درمـان خـوراکـی 
 یـا  سیستمیک؟

ما مخالف جداسازی آموزش از وزارت بهداشت هستیم

مخالفت وزیـربهداشت بـا 
ایجاد وزارت رفـاه و سالمت

 صفحه 3

   حد مجاز مواجهه شغلی رعایت نمی شود

کارکنـان  صنعت دارو 
در خطـرهستنـد

 صفحه 14 صفحه 6

مشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور

14 درصـد معتـادان
 15 تا 19 سالـه هستنـد

 صفحه 7

 صفحه 11

 صفحه 7

 صفحه 11

روی خط سپید

سپید: نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در 
گفت وگو با خبرنگار پارلمانی سپید، پیشنهاد جدیدی که مبنی 
بر تشکیل وزارتخانه سالمت و رفاه اجتماعی در کمیسیون 
تلفیق در دست بررسی است را »سرسری« و »نشدنی« خواند 
و اظهار داشت: »من با قاطعیت به شما بگویم که این کار، 
شدنی نیست. به شما اعالم می کنم که این کار اتفاق نخواهد 
افتاد.« محمدحسین قربانی گفت: »من در مصاحبه دیگری 
هم اعالم کردم که اگر رئیس جمهور بخواهد روی یک کار 
مفید این دولت مانور بدهد، همین طرح تحول سالمت است. 
بنابراین خود ایشان هم باید ورود کند و این موضوع را جمع 
کند.« وی راهکار خروج از این سردرگمی را بازگشت به همان 
چشم اندازی دانست که مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند و 
در پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به کمیسیون 
تلفیق آمده بود. نایب رئیس کمیسیون بهداشت با توجه به 
عدم تصویب پیشنهاد یاد شده در کمیسیون تلفیق، تاکید کرد: 
»من به شما قول می دهم که همان پیشنهاد را در صحن علنی 

مجلس به کرسی می نشانم.«

به وزارت بهداشت دلبستگی ندارم
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس، با انتقاد از فضای 
حاکم بر کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، خاطرنشان 
کرد: »درحال حاضر بعضی ها در کمیسیون تلفیق فشارهایی 
آورده اند، البی گری هایی کرده اند، جامعه کارگری را تحریک 

کرده اند و کارهای اینگونه که نمی خواهم بگویم دور از اخالق، 
ولی غیرحرفه ای است. این درحالی است که من با شهامت 
اعالم می کنم که این کار )تجمیع بیمه ها( به نفع نظام، مردم، 
جامعه کارگری و نظام سالمت است.« وی افزود: »من هیچ 
دلبستگی به وزارت بهداشت ندارم و حتی نقدهایی هم به این 
وزارتخانه دارم. استخدام این وزارتخانه هم نیستم و حقوقی 
هم از آن دریافت نمی کنم. من یک انسان آزاد و مستقل هستم 
که روزی بگیر کسی نیستم. یک جانباز آزاده هستم که رزق 
و روزی زندگی ام را هم خدا می رساند. بنابراین اگر حرفی 
می زنم، به این دلیل نیست که به نفع وزارت بهداشت باشد.« 
محمدحسین قربانی در ادامه، تصریح کرد: »مقام معظم 
رهبری با صراحت تکلیف را برای ما روشن کرده است 
ولی حاال آقایان همه لغت دان و ادیب و زبان شناس شده اند 
و می خواهند تولیت را برای ما معنا کنند. آقا فرموده اند »تجمیع 
منابع بیمه  ای با محوریت وزارت بهداشت« تمام شد و رفت.« 
وی با اشاره به قانونی که بیمه ها را مکلف می کند که نُه 
بیست وهفتم از حق بیمه دریافتی را صرف درمان کنند، گفت: 
»آقایان خودشان اعالم کردند که از نُه بیست وهفتمی که ما 
برای درمان می گیریم، فقط هفت بیست وهفتم آن را برای 
درمان استفاده می کنیم. اما اینکه آن دو بیست وهفتم کجا 
هزینه می شود، معلوم نیست. البته من باور دارم که بیش از 

پنج بیست وهفتم برای درمان استفاده نمی شود.«
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان اظهار کرد: »درنهایت 

تنها راه درست این است که بیمه ها تجمیع شوند و منابع 
درمان آن در یک صندوق به صورت شفاف متمرکز شود. 
اما اگر دوستان، درباره مدیریت آن حرفی داشته باشند، قابل 
شنیدن و بحث است. مهم نیست که مدیریت منابع در اختیار 
چه کسی باشد. اصال شخص وزیر رفاه می تواند در کنار این 
موضوع حضور داشته باشد. می توان مدیریت این صندوق را 
به ستادی سپرد باحضور شخص وزیر رفاه، وزیر بهداشت و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه. مهم این است که منابع درمان 
بیمه ها، تجمیع و شفاف شود.« وی درباره پیشنهاد جدیدی 
که در کمیسیون تلفیق تحت عنوان وزارت سالمت و رفاه 
اجتماعی مطرح شده، اظهار داشت: »همانطور که گفتم این 
پیشنهاد، مطلقا شدنی نیست. ولی اگر فرضا و به هر شکل 
ممکن نمایندگان مجلس به آن رای دهند، به هرحال تفکرات 
ما را مبنی بر اینکه منابع بیمه ای در یک جا متمرکز شود را 

درمجموع تامین می کند.«

سمیه محمودی: با تجمیع بیمه ها موافق نیستم و آن 
را صحیح نمی دانم

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه هم درخصوص 
پیشنهاد تشکیل وزارت سالمت و رفاه اجتماعی به سپید 
گفت: »من فقط در یک کالم می گویم که این طرح به کار 
کارشناسی نیاز دارد. اینطور نیست که یک شبه بشود چنین 
کاری را انجام داد.« سمیه محمودی تصریح کرد: »یکی از 

پیشنهاداتی که خود من ارائه دادم این بود که بیمه ها به صورت 
جدا زیر نظر یک سازمانی با عنوان سازمان رفاه مجتمع 
شوند. یعنی شرایط، مانند قبل شود. قبال اینها زیرمجموعه 
یک وزارتخانه بودند، اما به نظر من در این موضوع، یک 
سازمان بهتر از یک وزارتخانه جواب می دهد.« وی افزود: 
»اشتباه بزرگی که سال های گذشته در کشور ما رخ داد این 
بود که تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هم جمع شدند. در 
صورتی که این حوزه ها بسیار وسیع هستند و الزم است 
که از هم جدا شوند. حاال این که این سازمان زیرمجموعه 
کدام وزارتخانه باشد و  مسائلی از این دست، نیاز به یک 
کار کارشناسی  و مطالعه شده دارد و نباید عجوالنه درباره آن 
تصمیم گرفت.« وی درارتباط با اینکه سازمان های بیمه گر 
به صورت تجمیع شده زیرنظر یک سازمان قرار بگیرند یا 
با هویت های مستقل خودشان، گفت: »شما نمی توانید بیمه 
تامین اجتماعی را در کنار دیگر بیمه ها قرار دهید. تامین 
اجتماعی شرایطش خاص تر از بقیه بیمه ها است. بنابراین با 
تجمیع بیمه ها به این صورت موافق نیستم.« محمودی اضافه 
کرد: »تامین اجتماعی متعلق یه یک سری افراد خاص یعنی 
کارگران بیچاره است. حاال شما تصور کنید اگر قرار باشد 
بیمه های دیگر که بعضی از آنها حالت ورشکسته دارند، با 
بیمه تامین اجتماعی تجمیع شوند، شرایط ایجاد شده چگونه 
خواهد شد؟ بنابراین من با تجمیع بیمه ها موافق نیستم و این 

کار را صحیح نمی دانم.«

محمدحسینقربانی،نایبرئیسدومکمیسیونبهداشتمجلسگزارش اول

پیشنـهاد اولیـه تجمیع بیمـه ها را درصحن علنی مجلس به کـرسـی می نشـانیـم


