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وزیر بهداشت: چرا مصاحبه می کنید  و می گویید 
پزشک نسخه 37 میلیاردی نوشته است

شـما کجـا بودیـد؟ 
چـرا نظـارت نکردیـد؟
   صفحه 3

استاد عبدالحمید حسابی پس از 65  سال حضور در عرصه پزشکی  

پزشکی زیرسایه تکنولوژی 
باعث بی اعتمادی مردم می شود
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پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری قلبی عروقی

داروهـای 
حفاظت کننـده  قلب

روی خط سپید

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد

محیط های آلوده ساالنه
 1/7 میلیون کودک را می کشد
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انتقادات وزیر اسبق بهداشت

وزارت بهداشت با منتقدان 
طرح تحول برخورد بدی کرد

دبیرانجمن راینولوژی 

به خاطر اشتباه گروهی کوچک 
نبـاید همه جامعـه پزشکی 

زیـر سـوال بـرود

پیشنهاد نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
اعمال جراحی غیرضروری 

در بیمـارستـان ها 
اولویت بنـدی شـود
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واردات به 26 درصد افزایش یافته است 

و  بـاز هـم پـالـم

علی ربیعی خبر داد

الزمه ادامه طرح 
تحول سالمت پرهیز از 

تنش و مشاجره  است

 صفحه های 8 و 9

سپید: وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسش سپید 
که در آخر سال 95 به نظر شما حال طرح تحول سالمت خوب 
است یا بد، گفت: »نام طرح تحول رویش است و مدام تغییر می کند 
و متحول می شود. به هر حال تجربه جدیدی بود، یک پروژه 
اجتماعی بزرگ که معلوم بود برخی از پیش بینی ها صحیح از آب 
درنمی آید و اصالحاتی الزم دارد. من از ابتدا هم معتقد بودم برخی 
انتقادات به طرح تحول وارد است و در حین حرکت باید طرح 
اصالح شود.«  ربیعی افزود: »طرح تحول، بار مالی زیادی را به 
سازمان های بیمه گر تحمیل کرد که آمادگی الزم را برایش نداشتیم 
و با چالش هایی مواجه شدیم. امیدوارم برای سال آینده با محدود 
و منطقی کردن تعرفه ها و بودجه ای که دولت برای این بخش 
تدارک دیده است، بتوانیم منابع و مصارف را یکسان بکنیم.« 
وزیر رفاه با اشاره به تخصیص 8 هزارمیلیاردتومان اوراق خزانه 
به سازمان بیمه سالمت، خبری مهم را اعالم کرد: »خوشحالم 
که بگویم امروز پرداخت 4 هزار میلیارد تومان باقی مانده اوراق 
خزانه نهایی شد و به ترتیبی که در نظر گرفته شده، در اختیار بخش 

خصوصی و دولتی قرار می گیرد.«
رئیس شورای عالی بیمه اضافه کرد: »دستور داده ام ترتیبی 
اتخاذ شود که بیمارستان ها و داروخانه های بخش خصوصی 
سهم مناسبی از این رقم را بگیرند تا در آستانه سال نو، وضعیت 
بهتری داشته باشند.« وی در پاسخ به این پرسش که دقیقا از چه 
زمانی پرداخت ها آغاز می شود، گفت: »از روز سه شنبه این رقم 
تخصیص داده شده و در حساب های بیمه سالمت نشسته است 

و بنابراین پرداخت آن به سرعت آغاز می شود.«
ربیعی به بدهی های سازمان تامین اجتماعی هم اشاره کرد و 
ادامه داد: »رسیدگی به اسناد در عمده مراکز دولتی به نیمه خرداد 
رسیده است. البته ممکن است در بعضی بیمارستان های دولتی 
عقب باشند اما در بیشتر مراکز دولتی به نیمه خرداد رسیده ایم و 
در مراکز خصوصی نیز کمی از این تاریخ جلوتر هستیم و تالش 

داریم که به موعد قانونی که چهار ماه است برسیم.«  
وزیر رفاه در بخش دیگری از سخنانش گفت: »من بارها 
گفته بودم که این طرح در صورت بازگشت به عقالنیت و با 
سخت کوشی به موفقیت خواهد رسید و الزمه ادامه موفقیت 
طرح تحول، پرهیز از تنش و مشاجره است. طبق محاسبات 
ما مجموع خرید خدمت سازمان های بیمه گر ما اعم از تامین 
اجتماعی، بیمه سالمت، نیروهای مسلح و بخش خصوصی، 
بیش از 46 هزار میلیاردتومان است. این عدد، عدد بسیار درشتی 
است. عمده بار طرح تحول سالمت هم بر دوش سازمان های 
بیمه گر بوده است و در یک چنین مقیاسی، ما باید به سمت کنترل 

هزینه ها حرکت کنیم.«
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تقریبا تمامی گروه های حمایت از بیماران 
از شرکت های دارویی پول می گیرند

یک رسوایی، یک شوک
گروه های بزرگ حمایت از بیماران همیشه در صف اول بحث و 
گفت وگوهای سالمت و درمان بوده اند، از قیمت رو به افزایش 
داروهای نسخه ای بگیرید تا اینکه فالن دارو چگونه و چطور 
تایید شده. این گروه ها که باید نماینده منافع بیماران باشند 
همواره در عرصه سالمت برای خود جایگاهی داشته اند، اما 
تحقیقات نشان می دهد 80درصد از گروه هایی که در اصل 
باید دغدغه ای جز منافع بیماران نداشته باشند، از شرکت های 

دارویی و تجهیزات پزشکی پول هایی می گیرند...
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