
سپید:انتقادها به طرح تحول نظام سالمت همچنان ادامه 
دارد. انتقاداتی که همه حول تامین منابع می چرخد. 
این بار و حاال که دولت یازده به پایان خود نزدیک تر 
شده همه چیز جدی تر شده است. از این رو منتقدان 
هم با لحن جدی تری سخن می گویند و هرکدام با 
ارائه آمارهایی تالش دارند روایت خود را به عنوان 

»روایت درست و نزدیک به واقعیت« معرفی کنند.
محمدرضا واعظ مهدوی، معاون توسعه امور علمی و 
فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پنل 
صنفی مجمع عمومی انجمن اسالمی جامعه پزشکی 
ایران گفت: »اگر بخواهیم نظام ارائه خدمات درمانی 
را به سطح توقع مردم برسانیم باید سطح فعالیت های 
سطح  این  به  نیز  را  خود  منابع  ذخیره  و  اقتصادی 
برسانیم. اما درآمدهای ما در آن حد نیست و حاضر 

نیستیم در آن حد کارکنیم.«
او اضافه کرد: »طرح تحول نظام سالمت، طرح بزرگی 
بود که از سوی دولت اجرا شد و بخشی از درآمد 
برخی گروه های آسیب دیده نیز کم شد. این طرح اقدام 
چندان پیچیده ای نبود بلکه فقط بازگرداندن تعهدی 

بود که مدتی پرداخت نمی شد.«
  واعظ مهدوی توضیح داد: »گزارش های ما بحران 
موجود را چندان تایید نمی کند و به نظر می رسد وزارت 
بهداشت، رفاه، بیمه و برنامه وبودجه به راحتی می توانند 
این چالش را حل کنند. البته علل پیدایش این بدهی 
جای تحلیل و بررسی اعداد و ارقام جزئی تری دارد. 
همه دستاوردهای ارزنده این طرح امروز تحت الشعاع 
این چالش قرارگرفته و امیدواریم با درایت دوستان 

برطرف گردد.« 
آمارهابحرانراتاییدنمیکند

عضو  پناه  قائم  محمدجعفر  نشست  این  ادامه  در 
سخنرانی  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  هیئت علمی 
کرد. او  گفت: »شاید یکی از آرزوهای ما در سال های 
گذشته در وزارت بهداشت که مسئول بودیم این بود 
که در حوزه درمان اقداماتی انجام شود و مسئوالن 
ارشد درمورد حوزه سالمت صحبت کنند. قطعا هدف 
مسئوالن خدمت بوده است. توان شخص آقای دکتر 
هاشمی، وزیر بهداشت سبب شد که مسئوالن بلندپایه 

کشور به موضوع سالمت توجه کنند.«
او با اشاره به برخی از دستاوردهای طرح تحول نظیر 
اصالح تعرفه ها و پوشش همگانی بیمه، اظهار کرد: 
»انتقادی که می خواهم مطرح کنم به وزیر بهداشت نیست 

چون یک طرح از سوی تیم کارشناسی تدوین می شود. 
اما چه اتفاقی افتاد که با این نیت خیرخواهانه مشکالت 
همچنان پابرجاست و ارائه دهندگان و خریداران خدمت 
هر دو ناراضی هستند. من فکر می کنم تیم کارشناسی 
بار مالی ناشی از ارتقای استانداردها و افزایش پوشش 
بیمه ای را پیش بینی نکرده بود.« به گفته قائم پناه، وزارت 
بهداشت و سازمان های بیمه گر نتوانستند هزینه های 
ناشی از توسعه پوشش بیمه ای مردم، کاهش فرانشیز، 
بار مالی ناشی از افزایش تعرفه و ارتقای استانداردها 
را محاسبه کنند.  او با اشاره به بحث های چندجانبه 
بین وزارت بهداشت و رفاه گفت: »وزارت بهداشت 
از یک سو می گوید ما از بیمه طلبکار هستیم و بیمه 
هم از نبود بودجه دم می زند اما سوال اینجاست که 
می توانیم  این شرایط چه کاری  در  مردم  به عنوان  ما 
بکنیم.« او افزود: »براساس آمارها دانشگاه ها 12 هزار 
میلیارد و پزشکان 1300 میلیارد تومان طلبکار هستند. 
براساس پیگیری هایی که از طریق شبکه های ارتباطی 
داشتم پزشک محترمی در فسا به تازگی کارانه خود را 
دریافت کرده است. پزشکان فعال در الر دی ماه سال 
گذشته، پزشکان ماکو و شیراز خرداد و اردیبهشت ماه 
امسال و پزشکان زاهدان اسفند سال گذشته کارانه 

دریافت کرده اند. در چنین شرایطی از پزشکان انتظار 
داریم که به صورت تمام وقت خدمات ارائه دهند؟ ایراد 
»با فروش  پایان گفت:  پناه در  قائم  کار کجاست؟« 
اوراق قرضه نمی توان منابع موردنیاز حوزه سالمت 
را تامین کرد. برنامه ریزی در حوزه سالمت نیاز به 
بودجه ثابت و پایدار دارد. اگر همین روال ادامه پیدا 
کند، همین نیت خوب به چالش بزرگی تبدیل خواهد 
شد.« وی  با بیان اینکه نیمی از کشور تحت پوشش 
سازمان تامین اجتماعی هستند، افزود: معیشت، درمان 
و ... بیش از پنج میلیون نفر در کشور نیز  بر عهده 
سازمان تامین اجتماعی است که این کار را بدون اتکا 

به بودجه عمومی دولت انجام می دهیم. 

تامیناجتماعیباتمامظرفیتازطرحتحول
حمایتکرده

در ادامه نیز سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان 
یک  اجتماعی  تامین  اینکه  بابیان  اجتماعی  تامین 
سازمان درآمدی - هزینه ای است و به دولت متکی 
نیست، ادامه داد: »ما ماهانه 3۶00 میلیارد تومان بیمه 
بیکاری و مستمری را به روز پرداخت می کنیم، حال 
کل تخصیصی که دولت در امور مختلف به سازمان 

میلیارد  هزار   1۷ می کند،  پرداخت  اجتماعی  تامین 
تومان است. درعین حال سازمانی که در چنگال آقای 
با این آوار سیاسی، اجتماعی  مرتضوی بوده است، 
و اقتصادی که در دولت وجود داشته، توانسته است 
ماهانه  ۵000 میلیارد تومان هم بدون اتکا به منابع 
اینکه در  بابیان  منابع کند.« نوربخش  دولت، تجهیز 
شهریورماه سال ۹2، حدود 10 ماه بود که پول داروخانه ها 
پرداخت نشده بود و در مردادماه هم با بحران دارویی 
مواجه بودیم، افزود: »بر این اساس ما برای حل این 
مشکالت بخشی از منابع اقتصادی سازمان را هم به 
حوزه درمان آوردیم و با این کار به وضعیت نسبتا 
مطلوبی رسیدیم که این اقدام تا طرح تحول سالمت 

هم ادامه داشت.«
اجتماعی  تامین  »سازمان  کرد:  تاکید  نوربخش 
را  آن  بازرسی  سازمان  و  است  مالی  سازمان  یک 
موردحسابرسی قرار می دهد و اگر حق درمان را نداده 
باشد از ما گزارش می خواهند. این در حالی است که 
ما در طی سال های ۹3 تا ۹۵ بیش از ۹ بیست و هفتم 
در درمان هزینه کرده ایم. بنابراین تامین اجتماعی با 
تمام ظرفیت با طرح تحول و حوزه سالمت همراهی 

کرده است.«

ایرنا: معاون پرستاری وزارت بهداشت در عیادت از مجروحان حادثه دیده 
ساختمان پالسکو گفت: »سیستم پرستاری با آمادگی کامل در تامین 

نیروها برای خدمت رسانی به حادثه دیدگان اقدام کرد.«
او اضافه کرد: »حضور و اعالم آمادگی داوطلبانه پرستاران طی 2٤ ساعت 
گذشته عالوه بر نوبت های کاری خود غرورآفرین و تحسین برانگیز 
است. سیستم پرستاری با آمادگی کامل در افزایش نیروهای ذخیره 
)آنکال( و داوطلب اقدام کرد. هرچند بیمارستان ها در آماده باش کامل 

به سر می برند.«

دستاوردهای طرح تحول تحت الشعاع چالش میان دو وزارت
معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: 
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انجمن

خبر

ایسنا: رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران از آمادگی این انجمن برای 
ارائه خدمات کاردرمانی و توان بخشی به آسیب دیدگان حادثه پالسکو 
خبر داد. مهدی علیزاده در خصوص خدمات کاردرمانی گفت: »رشته 
کاردرمانی از مجموعه خدمات توان بخشی بوده و تخصص آن بازتوانی 
اختالالتی است که پس از حوادث و تصادفات بر افراد وارد می شود.«

وی تصریح کرد: »بازتوانی ضایعات اندام ها مانند دست، شانه به ویژه 
آسیب های ناشی از سوختگی در راستای برگرداندن عملکرد طبیعی اندام ها 
وظیفه اصلی این گرایش علمی است.« رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران 
ادامه داد: »در حال حاضر با توجه به آنکه این خدمات تحت پوشش بیمه 
نیستند بسیار گران بوده و به همین دلیل انجمن علمی کاردرمانی ایران آمادگی 
خود را برای ارائه خدمات رایگان به آسیب دیدگان حادثه پالسکو اعالم 

همچنین  علیزاده  می کند.« 
آسیب دیده  »افراد  افزود: 
تماس  برقراری  با  پالسکو 
 8800۶۵۷۶ شماره های  با 
جهت   880031۹3 و 
ثبت نام اقدام و سپس برای 
دریافت خدمات کامال رایگان 
کلینیک ها  به  کاردرمانی 

معرفی خواهند شد.« 

سپید: در پی حادثه ناگوار فروریختن ساختمان پالسکو، هیئت مدیره و 
اعضای انجمن های علمی پوست با صدور اطالعیه ای آمادگی کامل خود 

را برای هرگونه کمک در درمان اعالم کردند.
در پی حادثه ناگوار فروریختن ساختمان پالسکو، هیئت مدیره و اعضای 
انجمن های علمی پوست، جراحی پالستیک، گوش و حلق و بینی و 
اکولوپالستی با صدور اطالعیه ای آمادگی کامل خود را برای هرگونه 
کمک در درمان و بهبود عوارض ناشی از این سانحه دل خراش به شکل 

رایگان اعالم کردند.
در متن این اطالعیه آمده است:

» در پی حادثه دل خراش آتش سوزی در ساختمان پالسکوی تهران که 
منجر به درگذشت تعداد زیادی از هم وطنان و آتش نشانان مخلص و 
فداکار شده، هیئت مدیره و اعضای انجمن های علمی پوست، جراحی 
پالستیک، گوش و حلق و بینی و اکولوپالستی ضمن عرض تسلیت 
آتش نشان؛  جان باختگان  به  احترام  ادای  و  حادثه  این  بازماندگان  به 
آمادگی کامل خود را برای هرگونه کمک در درمان و بهبود عوارض 
ناشی از این سانحه دل خراش به شکل رایگان و با بسیج تمام امکانات 
 موجود در بخش خصوصی و دولتی اعالم داشته و برای پذیرش کلیه 
آسیب دیدگان از این حادثه دل خراش و همکاری با ارگان ها و مسئوالن 
مرتبط و تصمیم گیرنده در این مورد اعالم مشارکت می کند. فهرست 
مراکز و پزشکان داوطلب برای مشارکت در این رابطه در اختیار مسئوالن 

زیربط قرار خواهد گرفت. «

آمادگیخدمتبهآسیبدیدگانپالسکو

انجمنپوستآمادهخدمترسانی
بهآسیبدیدگانپالسکو

پرستارانآمادهخدمتبه
حادثهدیدگانپالسکو
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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   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
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الفــبایرفــتارحرفــهایدرپالســـکو  
 حمیدرضا نمازی

متخصص اخالق پزشکی

ساختمان پالسکو ، خاطرات چند نسل از مردمان را در خود ریخته بود. پالسکو 
در تهران بود اما هویتي به گستره  تمام ایران داشت. خیلي از تولیدکنندگان 
شهرهاي دیگر، رونقش می دادند و آوازه اش حتي در کشورهاي هم جوار و غیر 
هم جوار هم چون ترکیه و پاکستان و هند و چین   پیچیده بود. سالیان قدیم تر،  
مغازه های زیادي در پالسکو ، ماهی های آکواریومي می فروختند، اما رونق پوشاك 
و رغبت مردم به خوش پوشی عرصه را بر آن ماهیان تنگ کرد. هر چه از طبقات 
پایین ، باالتر می رفتی، تک فروشی کمتر و البته قیمت ها مناسب تر می شد . موارد 
استثنایي هم بودند که در طبقه سوم یا چهارم ، ظاهر و جذابیتي همچون بوتیکي 
مدرن داشتند.آسانسورش ظرفیت حمل آن همه باري را که به دقیقه جابه جا 
می شد ، نداشت از همین رو برخي کسبه، بسته های لباس را روي پله ها ُسر 
می دادند تا به طبقه همکف برسد. خیلي از مردم، به خصوص مردها خاطراتشان 
را آنجا ، جاگذاشته اند. پالسکو به رغم تالش های گاه گاهش هرگز توفیقي در 
عرضه لباس های زنانه نداشت و حضور پرشمار زنان، بیشتر به خاطر آن بود که 
سلیقه شان را به قامت مردانشان بپوشانند. ورودي پالسکو ، برخالف بسیاري از 
مال های امروزي دري فراخ داشت و نماد موفقي از آمیختگي مردم با کسب وکار 
بود. آبمیوه فروشي و روزنامه فروشی و خرده کسب وکارهایی که در جوارش 

شکل گرفته بودند هویتي صمیمي به پالسکو می داد. ساختمانش قدیمي بود اما 
قدیمي بودنش دلیلي بر فروریختنش نیست . چه بسیار سازه های کهن سال تری 
که اکنون ده ها سال است بر پاي ایستاده اند و سال به سال استوارترشان می کنند. 
اگر قدیمي بودن پالسکو را توجیه فروریختنش کنیم ، برج های سامان و اسکان 
و اکباتان و بهجت آباد و آتی ساز و... را در معرض فروپاشي قرار داده ایم. غافل 
از آنکه همین ها که نام برده شد از منظر معماران و اهل فن ، نمونه های ممتازي از 
ساختمان سازی دیرپا به شمار می روند و هنوز دوران جوانی شان را می گذرانند. 
باید نگران ساختمان هایی بود که به سبک بسازبفروشی، ایمنی شان را فاکتور 
گرفته اند حتي اگر نوساز باشند. مشکل پالسکو ، ایمني بود. پالسکو آن قدر با 
کسبه آمیخته شده بود که کسي باور نمی کرد جزئی از وجودش را آوار ببیند. 
دوستي که براي آموزش مدیریت بحران به اهل کسب وکار پالسکو رفته بود 
گالیه می کرد که کسي حرف هایش را جدي نگرفته و گوشي به سخنش نداده 
بود. در این حیص و بیص ، ما البته باید همدرد مغازه داران، خیاطان ، کارگران 
و حتي نوآموزاني هم باشیم که به سالیان و حتي گاه نسل در نسل اعتبار مالي و 
هویت شغلی شان را در پالسکو سرمایه گذاشته بودند و اکنون هر چه بوده اش 
را باخته اند. فروریختن پالسکو بسیاري از ما را هم به هم ریخته است. مایي که 
در پالسکو لباس های جوانانه خریدیم و حتي عروسي و عزایمان را  با آن پیوند 
زدیم. پالسکو ، حیف شد. اما هیچ کدام از این ها آن قدر مهم نیست که میخکوب 
رفتار آتش نشانانمان نشویم. می گویند تفاوت حرفه با شغل این است که در 

شغل خدمت ارائه می کنیم تا پول بگیریم اما حرفه مندان، خدمت می دهند و  
»اعتماد« می گیرند. درآمد در حرفه ، طفیل اعتماد است. از اعتماد مهم تر ،  درجه 
خطرپذیری است که حرفه ای را متعالي می کند. در این دوران که نا هوشمندانه، 
برخي حرفه های قدیمي، تا شغل فروکاسته می شوند، آتش نشانان آبروي همه 
»حرفه« هایند. این همه خطرپذیری و بي توقعي و مردم دوستی و عشق نامشروط 
و جان فشانی، درسي است براي ما مهندسان و معلمان و پزشکان و هنرمندان 
و وکال و ... تا الفباي حرفه را از این ها یاد بگیریم. در روزگاري که همه جا ، 
بجا و نابجا  یاس اخالقي ترویج می دهند، آتش نشانان آبروداران و حریم داران 

حرمت اخالق حرفه ای بوده اند. یاد درگذشتگانشان گرامي!

یادداشت


