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قائم مقام وزارت بهداشت:
قبل از طرح تحول 17 درصد 

کارگران  دچار هزینه های 
کمر شکن درمان بودند 

وبدا: ایرج حریرچی، قائم مقام وزارت بهداشت در پاسخ به این 
ادعا که وزارت بهداشت به جای حل مشکالت سالمت هزینه های 
نظری  کارگران  و  مردم  »البته  گفت:  است،  داده  افزایش  را  درمان 
خالف ایشان و کاماًل متفاوت دارند.« وی در ادامه افزود: »در تمام 
نظرسنجی هایی که بعد از شروع طرح تحول سالمت توسط سازمان ها 
وزارتخانه  این  است،  شده  انجام  بهداشت  وزارت  غیر  نهادهای  و 
است.« بوده  مردم  رضایت  نظر کسب  از  دوم  یا  و  اول  رتبه   دارای 
حریرچی خاطرنشان کرد: »برای ما جای بسیار تعجب است در حالی که قبل 
از طرح تحول سالمت 17 درصد اقشار کارگری دچار هزینه های کمر شکن 
درمان می شدند، چرا این افراد در مورد این مشکالت سخنرانی و مصاحبه 
نمی کردند؟« معاون کل وزارت بهداشت اضافه کرد: »بهتر است این افراد 
به جای فرافکنی و طفره رفتن توضیح دهند که چرا سازمان تأمین اجتماعی 
که چند دهه است تحت تسلط این جریانات است در چنین وضعیتی به 
سر می برده است و اقشار کارگری از وضعیت معیشت و سالمت خود 
ناراضی هستند؟ آیا این کار سختی است که به کارگران و بیمه شده های 
 تأمین اجتماعی بگویند که سهم نه بیست و هفتم درمان را کجا هزینه کرده اند؟«
وی در پایان گفت: »این گونه اظهارات خللی در عزم خدمت گزاران 
مردم در وزارت بهداشت در ارتقا خدمت رسانی به مردم و کارگران 
و کشاورزان و اقشار محروم نخواهد داشت و ما تا آخر مظلومانه اما با 

افتخار و اقتدار به مردم خدمت خواهیم کرد.« 

هشدار بهزیستی درخصوص 
کالهبرداری جدید از 

خودروی معلوالن
ایسنا: معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران از کالهبرداری جدید 
دالالن از امتیاز خودروی داخلی برای معلوالن خبر داد و گفت: »به 
معلوالن هشدار می دهیم که به هیچ عنوان فریب این افراد را نخورند.«
محمدرضا اسدی ضمن تشریح روند تحویل خودروی داخلی به معلوالن 
گفت: »به علت مشکالت واردات خودروهای خارجی از قبیل فروش 
امتیاز به دالالن و واسطه ها  به علت محدودیت های مالی معلوالن، واردات 
این خودروها متوقف و با خودروسازان داخلی وارد مذاکره شدیم.« وی 
ادامه داد: »در حال حاضر شرکت خودروسازی »پارس خودرو« مسوولیت 
مناسب سازی خودروهای معلوالن را برعهده گرفته و این خودروها با 
همان امتیازها، تخفیفات و معافیت های خودروهای خارجی به معلوالن 

واگذار می شود.« 
معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران ادامه داد: »حدود 5 سال پیش 
وزارت صنایع و معادن، با همکاری وزارت رفاه از طریق ایجاد سامانه 
ثبت نام، سهمیه خودروی دارای معلول با ویژگی های خاص را مشخص 
کردند و در ثبت نام این خودروها داشتن ویژگی هایی چون تدریس در 
دانشگاه، ورزشکاری، هنرمندی و... با در نظر گرفتن شدت معلولیت و 
تحصیالت فرد معلول همگی از جمله امتیازات وی برای دریافت خودرو 
محسوب می شد.« اسدی ادامه داد: »تعداد زیادی در آن سامانه اقدام به 
ثبت نام کردند به طوری که در استان تهران حدود 57 هزار نفر و در کل 
کشور حدود 170 هزار نفر در سامانه ثبت نام خودروی خارجی ثبت نام 
کردند. این در حالی است که سهمیه استان تهران 800 نفر و سهمیه کل 
کشور 4700 نفر بود.« وی در ادامه به مشکالت واردات خودروهای 
خارجی و توقف ورود آنها به داخل کشور اشاره کرد و گفت: »پس از 
توقف ورود خودروهای خارجی به کشور و اعالم آمادگی پارس خودرو 
تمهیدات الزم برای واگذاری 4700 خودروی مناسب سازی شده به معلوالن 
توسط این شرکت با همان معافیت ها و همان امتیازات قبلی فراهم شد.«
معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: 
»یکی از علل اصلی توقف ورود خودروهای خارجی به کشور آن 
بود که افراد معلول به علت نیازمندی شدید متاسفانه مورد سوءاستفاده 
دالالن قرار می گرفتند؛ به طوری که سهمیه خود را با قیمت بسیار پایین 
به دالالن واگذار می کردند این در حالی بود که این کالهبرداری ها هم 
از طریق افراد و هم از طریق شرکت ها و موسسات صورت می گرفت 
و با هشدارهای مددکاران بهزیستی روند رو به رشدی داشت.« اسدی 
در ادامه خاطرنشان کرد: »در حال حاضر که شرکت پارس خودرو اقدام 
به مناسب سازی خودروهایی همچون تندر90، برلیانس و... که بیش از 
40 میلیون تومان قیمت دارند، کرده است، باز هم شاهد ورود دالالن 

به این طرح هستیم.« 

    وزیربهداشت:ایران و کوبا می توانند همکاری زیادی در حوزه سالمت داشته باشندپارلمان

همکاری مشترک برای ساخت واکسن ها و داروهای نوترکیب

وزیر بهداشت کشورمان که صبح روز دوشنبه در 
راس هیئتی وارد هاوانا، پایتخت کوبا شده است، از 
تصمیم مسئوالن ایران و کوبا برای ارتقای همکاری ها 
در حوزه اقتصادی خبر داد. در این سفر 15 سند 
همکاری های مشترک بین دو کشور امضاء خواهد 
واکسن  مشترک  تولید  زمان بندی  برنامه  که  شد 
یکی  ایران  پاستور  انستیتو  با  )پنجگانه(  پنتاواالن 

این اسناد است. 
ضمن  هاشمی  سیدحسن  ایسنا،  گزارش  به 
اشاره به حضور هیئت 30 نفره ایرانی در کوبا در 
بین  مشترک  کمیسیون  شانزدهمین  تشکیل  قالب 
از  بعد  »این هیئت مشترک  اظهار کرد:  دو کشور، 
که  هستیم  خوشحال  و  می شود  برگزار  سال  پنج 
فضای بین المللی، امکان توسعه روابط گذشته بین 
دو کشور را فراهم کرده است. در عین حال بنای 
تصمیمات مسئولین  از جمله روسای جمهور هر دو 
کشور ارتقای همکاری ها در حوزه اقتصادی است .« 
وی ادامه داد: »زمینه های فراوانی برای این همکاری 
از جمله در حوزه سالمت به ویژه تولید واکسن و 
داروهای نوترکیب جدید وجود دارد. تصور می کنم 
آینده روابط دو کشور همچون همکاری های مشترک 
در حوزه سیاسی که در طول 38 سال گذشته شاهد 

بودیم، بسیار درخشان تر باشد.«

قول طرف کوبایی به انجام تهعدات قبلی
ساز  کاپری  با  هاوانا  به  سفر  در   بهداشت  وزیر 
معاون رئیس جمهور و وزیر اقتصاد کوبا هم دیدار کرد 
و خواستار کمک و توجه ویژه معاون رئیس جمهور 
کوبا به اجرایی شدن توافقات شد. بنابر اعالم پایگاه 
مدیر  و  وزیر  مشاور  بهداشت،  وزارت  اطالع رسانی 
کل امور بین الملل وزارت بهداشت همچنین از قول 
طرف کوبایی برای عمل به تعهدات قبلی با سرعتی 
بیشتر خبر داد. وی گفت: »در این دیدار موضوعات 
مختلفی از جمله پیشرفت مذاکرات و تفاهم های صورت 
 گرفته در کمیسیون مشترک ایران و کوبا بررسی شد.«

محسن اسدی الری اظهار داشت: »طرف کوبایی و 
وزیر بهداشت کشورمان نسبت به پیشرفت مذاکرات 
البته  کردند  رضایت  ابراز  شده  انجام  تفاهم های  و 
دکتر هاشمی در مورد برخی مشکالت در راه توسعه 
همکاری های دو کشور در حوزه های بیوتکنولوژی، 
انرژی و سایر حوزه های مورد عالقه طرفین، خواستار 
کمک و توجه ویژه معاون رییس جمهور کوبا شد.« 
وی تصریح کرد: »دکتر هاشمی در این دیدار ابراز تمایل 
کرد که تمام خواسته های مورد انتظار ایران و کوبا در 
کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور که وزیر بهداشت 
 کشورمان رئیس ایرانی این کمیسیون است، برآورده شود.«

اسدی الری تصریح کرد: »معاون رئیس جمهور کوبا بر 

پرداخت بدهی های کوبا به ایران و انجام تعهدات این 
کشور نسبت به ایران، تاکید داشت و به طرف ایرانی 
تعهد داد که کوبا متعهد به انجام تعهدات قبلی است 
وی همچنین در زمینه مکاتبه روسای جمهور دو کشور 

نکاتی را مطرح کرد.«
وی یادآور شد: »بخشی از این دیدار مربوط به مشکالت 
منطقه در وضعیت کنونی شروع به کار رییس جمهور جدید 
آمریکا بود و دو طرف تاکید داشتند که باید در این زمینه 
صبر و تدبیر کرد البته دکتر هاشمی با اشاره به فرمایشات 
مقام معظم رهبری، گفت که آمد و شدهای آمریکا، تاثیر 
و تفاوتی در سیاست های این کشور در مقابل کشورهای 
 انقالبی پیشرو و جوامع مستقل دنیا نخواهد داشت.«

مشاور وزیر و مدیرکل امور بین الملل وزارت بهداشت 
تاکید کرد: »این مالقات در فضای دوستانه و صمیمی 
و  دو کشور  اراده سیاسی  به  توجه  با  و  برگزار شد 
عالقه روسای جمهور دو کشور، مقرر شد در نشست 
کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و کوبا، تصمیماتی 

برای پیشرفت بیشتر توافقات دو کشور اتخاذ شود.« 
کرد:  تصریح  بین الملل  امور  در  وزیر  قائم مقام 
کوبا  جمهور  رئیس  مکاتبه  درزمینه  کوبایی  »طرف 
به رئیس جمهور ایران نیز اشاراتی داشت و قرار شد 

موضوعات در سطوح باالتری پیگیری شود.« 
سید حسن هاشمی در روز نخست سفر به هاوانا 

از  با همتای کوبایی خود هم دیدار و گفت وگو و 
برای  کوبا  و  ایران  مشترک  همکاری  کند  سرعت 
کرد.  انتقاد  ایران  پاستور  انستیتو  در  واکسن  تولید 
وی گفت: »مذاکرات زیادی در این زمینه انجام شده 
و دولت جمهوری اسالمی عالقه مند است که واکسن 
تولید کند و  با همکاری کوبا  ایران  پنتاواالن را در 
بهداشت  وزیر  ویژه  به  کوبا  دولت  که  است  الزم 
باشد.« امر داشته  این  به   این کشور توجه ویژه ای 
کوبا  همکاری  با  بتوانیم  »اگر  کرد:  تاکید  هاشمی 
سیاسی،  نظر  از  باشیم  داشته  مشترکی  تولیدات 
اجتماعی و اقتصادی برای طرفین مفید خواهد بود. 
دانشمندان علوم پزشکی ایران و کوبا می توانند مانند 
تجربه تولید واکسن هپاتیت در ایران با کمک کوبا، 
 برای تولید واکسن پنوموکوک که در دو کشور تولید 

نمی شود، همکاری کنند.« 
وزیر بهداشت همچنین در این دیدار به لزوم توسعه 
همکاری های مشترک دو کشور در حوزه آموزش پزشکی 
هم تاکید کرد و گفت: »کوبا می تواند دانشکده علوم 
پزشکی بین المللی را با مشارکت ایران را در مناطق 
آزاد تاسیس کند زیرا قوانین این مناطق سختی زیادی 
ندارد و این اقدام می تواند در تربیت دانشجویان علوم 
پزشکی دو کشور و همچنین کشورهای دیگر به ویژه 

کشورهای همسایه ایران موثر باشد.«
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پیگیری برای حل چالش های جدی حوزه درمان 
در طرح تحول سالمت، به معنای بی توجهی به حوزه 

طب سنتی نبوده است.
محمود خدادوست، مشاور وزیر و مدیر کل 
دفتر طب سنتی ایرانی- اسالمی وزارت بهداشت، با 
اعالم این مطب گفت: »طرح تحول سالمت با سه 
محور و هدف عمده از جمله اصالح زیرساخت ها 
و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان ها، 
کاهش پرداختی از جیب مردم در قبال هزینه های 
سالمت و دسترسی عادالنه به خدمات تخصصی 
بهداشتی درمانی، به خصوص در مناطق محروم، 
در  خوبی  به  کنون  تا  خوشبختانه  و  شد  آغاز 

راستای این اهداف گام برداشته است.« 
و  توجه  طرح،  این  حاشیه  »در  افزود:  وی 
نیز وجود داشت و  اهتمام به توسعه طب سنتی 

علی رغم وجود بحران مالی، مجوز 20 سالمتکده 
 20 در  اسالمی  ایرانی  معماری  و  تیپ  نقشه  با 
دانشگاه علوم پزشکی کشور ارائه شد که در 10 
 10 در  و  است  شدن  اجرایی  حال  در  دانشگاه 
تاخیر  با  مهندسی،  نبود  دلیل  به  دیگر  دانشگاه 

همراه شده است.«
بهداشت،  وزارت  سنتی  طب  دفتر  کل  مدیر 
و  بهداشت  شبکه  به  سنتی  طب  خدمات  ورود 
درمان کشور را از دیگر اقدامات مهم انجام شده 
»خدمات  گفت:  و  دانست  سنتی  در حوزه طب 
طب سنتی در نظام مراقبت های اولیه بهداشتی- 
درمانی 9 دانشگاه علوم پزشکی کشور، به صورت 
ادغام  برای  که شروع خوبی  وارد شد  آزمایشی 
 خدمات طب سنتی در نظام سالمت خواهد بود.« 
وی با تاکید بر اهتمام جدی وزارت بهداشت برای 

 400 ایجاد حداقل  به  نهادینه کردن طب سنتی، 
پست سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی تحت 
عناوین طب سنتی و فرآورده های طبیعی، سنتی و 
مکمل اشاره کرد و گفت: »ایجاد سه ساختار جدید 
مدیریت/ اداره طب سنتی و مکمل ذیل معاونت 
درمان، کارشناس مسئول و کارشناس ذیل معاونت 
بهداشت و ادارات نظارت و ارزیابی فرآورده های 
طبیعی، سنتی و مکمل، ذیل معاونت غذا و دارو، 
به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شده است.« 
خدادوست از پیشنهاد و پیگیری برای تصویب 
2 حکم در برنامه ششم توسعه در مجلس شورای 
اسالمی، به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات در 
حوزه طب سنتی یاد کرد و از اضافه شدن 2 واحد 
اجباری »آشنایی با اصول و مبانی طب سنتی ایران« 
در برنامه آموزشی پزشکان و داروسازان خبر داد.« 

وی افزود: »با این اقدام، پزشکان و داروسازان، با 
ظرفیت ها و قابلیت های طب سنتی آشنا می شوند 
و افزودن 1 تا 2 واحد درسی برای دیگر رشته های 
مامایی،  پرستاری،  جمله  از  پزشکی  علوم  گروه 
تغذیه و علوم توانبخشی نیز در دستور کار شورای 

عالی برنامه ریزی قرار دارد.«
مشاور وزیر بهداشت با اشاره به تدوین تعرفه 
در  ثبت  و  چینی  و  ایرانی  سنتی  طب  خدمات 
بیمه  »بحث  گفت:  خدمات،  نسبی  ارزش  کتاب 
متفاوت بوده و از مطالبات ماست ولی با وجود 
با  بهداشت  وزارت  بسیار  نشست های  برگزاری 
شورای عالی بیمه، هنوز ویزیت و خدمات طب 
سازمان های  باید  و  نیست  پوشش  تحت  سنتی 
به  خدمت  بزرگترین  تا  بیایند  کار  پای  بیمه گر 

توسعه طب سنتی انجام شود.«

مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسالمی وزارت بهداشت

هنوز ویزیت و خدمات طب سنتی تحت پوشش بیمه نیست


