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نقاط ضعف و قوت سال ماضی پلی برای تغییرات مثبت در سال آتی  

ایام راهبردی در تقویم سالمت ایرانیان 
  رضا رئیسی

اتفاقات  از  مملو  و  پرفرازونشیب  سال 
ریزودرشتی را در سپهر عمومی کشور سپری 
کردیم، سالی توأمان با اشک ها و لبخندها، با 
بسیار،  فرازوفرودهای  و  بسط ها  و  قبض 
روزهایی که برخی اخبار چون پتک بر سرمان 
کوفته شد و گاه از فرط خوشحالِی خبری و 
کسب موفقیتی بر عرش سیر کردیم و سر به 
آسمان ساییدیم. حال که این دفتر آخرین 
برگ های خود را تورق می کند و در آستانه 
تحویل و تحولی تازه در جان و جهانمان 
هستیم، مرور این اتفاقات می تواند دستمایه 
و چراغ راه آینده مان باشد. سال 95 در حوزه 
سالمت نیز سال پرفرازونشیبی را سپری کرد 
و حوزه های مختلف و متکثر این عرصه با 
اتفاقات فراوانی روبرو بود، سالی که می توان 
گفت پتانسیل و ظرفیت آن را دارد که نقطه 
عزیمت تغییر و تحوالت عدیده در این حوزه 
راهبردی حیات اجتماعی ملت ایران باشد. 
پیرو اجرایی شدن طرح تحول سالمت در 
سال 1393 در سال 1395 بزرگ ترین طرح 
تحول اجتماعی دولت بازخوردهای میدانی 
و عملیاتی خود را بازنمایاند و نقاط ضعف 
و قدرت خود را بیش از هر زمان دیگری به 
مردم و مسئوالن و تحلیل گران حوزه های 
مختلف مرتبط با این عرصه باز شناساند. 
اگر در روزهای آغازین اجرایی شدن طرح 
تحول سالمت همه چیز خوب و عالی به نظر 
می رسید و رضایتمندی گسترده عمومی همه 
مسائل دیگر را تحت الشعاع خود گرفته بود، 
در سالی که گذشت و آخرین روزهای آن را 
سپری می کنیم با افزایش هزینه ها و بروز و 
ظهور سونامی مطالبات و بدهی های معوق 
مشخص شد که چالشی ژرف پیش روی طرح 

تحول سالمت جا خوش کرده و اگر فکری 
برای این موضوع اندیشیده نشود و هم افزایی 
و همنوایی میان ارکان مختلف تصمیم گیر و 
تصمیم ساز جامه عمل نپوشد، مهم ترین طرح 
تحول اجتماعی دولت با تهدیدی سترگ 
روبرو خواهد شد و این تلنگری بود که طی 
ماه های گذشته و در همین روزهای آخر سال 
مسئوالن را به تدبیر امور و تغییر رویکردها و 
تدوین سازوکارهای تازه و جدید برای مهار 
این روند بحران ساز ترغیب کرده، اتفاقاتی که 
چشم انداز پیش روی طرح تحول سالمت را 
با اجرایی شدن برخی اقدامات مغفول مانده 

روشن و امیدوارکننده می نمایاند. 

نقطه قوت؛ حرکت در مسیر مهار 
هزینه ها 

و  آشیل  پاشنه  مهم ترین  که  همان گونه 
تحول  طرح  روی  پیش  خطیر  گرانیگاه 
سالمت افزایش هزینه ها و بحران پیامدی آن 
بوده است، در نقطه مقابل اقدامات برای مهار 
این روند معیوب و هزینه افزا نیز می تواند 
مهم ترین نقطه قوت طرح تحول سالمت 
را شاکله بخشد و سال 1395 را سالی پربار 
برای حوزه سالمت قرار دهد. در همین راستا 

به نظر می رسد هر دو وزارتخانه بهداشت و 
رفاه به فکر افتاده و برای مهار هزینه ها و به 
سامان کردن طرح تحول سالمت و مؤلفه های 
آسیب زای آن تمهید و تدارک گسترده ای را 
اندیشیده اند در واقع بر مصداق همان مثال 
قدیمی که می گوید:» عدو شود سبب خیر 
گر خدا خواهد« این چالش بزرگ پیش آمده 
باعث شده که مسئوالن به فکر افتاده و تکانی 
به خود دهند. در حوزه وزارت بهداشت 
این وزارتخانه که طرح تحول سالمت را 
هم اندیشی  به دوراز  و  شتاب زده  به نوعی 
حوزه  این  مدیریتی  عرصه  باتجربه داران 
و  گذاشت  اجرا  بوته  به  کارشناسان  و 
اکنون ثمره این تعجیل را دیده است و البته 
به موازات آن اهم تمرکز خود را روی اجرای 
طرح تحول سالمت گذاشت و از الزامات 
قانونی و طرح هایی که می توانست تغییر و 
تحوالت عدیده ای در حوزه سالمت رقم زده 
تحول  طرح  همین  اجرای  کمک حال  و 
سالمت باشد؛ بازماند، اکنون به فکر جبران 
مافات افتاده و قرار است طرح هایی مغفول 
مانده ای چون نظام ارجاع و راهنمای بالینی را 
در سال پیش رو گردوخاک ربوده و به دست 
اجرا گذارد. طرح هایی که می تواند تغییر و 

تحوالت مهمی در به سامان کردن حوزه 
سالمت داشته باشد و چرخ های طرح تحول 
سالمت را روی ریل درست آن قرار دهد و 
هزینه های معطوف به طرح را که در بسیاری 
از موارد زائد بوده و چون بار گران هستند، 
هزینه های  ارجاع  نظام  اجرای  با  بزدایند. 
به دوراز  نسخه پیچی های  و  غیرضروری 
لزوم از بین خواهد رفت و با راهنمای بالینی 
از تداخل امور و تشتت و سردرگمی در این 
حوزه کاسته شده و در هزینه های جانبی نیز 

صرفه جویی به عمل خواهد آمد. 

حذف کاغذبازی های زائد
نظام الکترونیک سالمت یکی از مهم ترین 
سازوکارهایی است که می تواند در جهان 
و  دانش  ظرفیت های  از  استفاده  با  امروز 
روال  روی  را  سالمت  حوزه  تکنولوژی 
درست و منطقی خود قرار دهد و در این 
از  یکی  کاغذبازی ها مرسوم  مسیر حذف 
مهم ترین راهکارهاست که یکی از وجوه 
مهم آن در قالب حذف دفترچه بیمه تأمین 
اجتماعی در این آخرین روزهای سال از 
سوی وزارت رفاه کلید خورده و به دست اجرا 
گذاشته شده است. این اقدامات ازیک طرف 
نیز می تواند هزینه های زائد و اضافی را حذف 
و البته در بهترین شکل ممکن قاعده مندی 
و چارچوبمندی را برای ارائه خدمات به 
بیماران و بیمه شدگان در دسترس قرار دهد. 
این اقدام بی گمان گام بزرگی خواهد بود برای 
روزآمدسازی نظام سالمت در کشورمان و 
ارائه خدمات باکیفیت و کمیت بسیار فزون تر 

از آنچه امروز در حال انجام است. 

نقطه ضعف بزرگ در سال 95
حوزه  نقطه ضعف  مهم ترین  بتوان  شاید 

سالمت در سال 95 را فقدان نقدپذیری و 
عدم توجه به انتقادات سازنده و ابراز نظرات 
اهالی فن و کارشناسان حوزه های مختلف 
معطوف به حوزه سالمت دانست که از سوی 
مسئوالن وزارت بهداشت چندان وقعی به آن 
داده نشده و در مقاطعی با واکنش های سلبی 
تند و ادبیات ناپخته و غیر موجه ای به منتقدان 
حمله و هجمه وارد آمد. نکته ای که بی شک اگر 
ادامه و تداوم یابد فراتر از حوزه سالمت تأثیر 
و تبعات ناخوشایندی بر کلیت وجه دولت در 
منظر افکار عمومی خواهد داشت و البته هیچ 
عقل سلیمی هم خود را بی نیاز از آراء و نظرات 
دیگران در راستای تعالی و پیشرفت حوزه 

خود نمی داند. 

درنهایت...
هر چه هست سال 1395 نیز آخرین ساعات و 
روزهای خود را سپری می کند و به حکم تقدیر 
و تدبیر روزگار به پایان خود رهنمون می شود 
اما آنچه مهم است درس آموزی از تجربیات 
برای  سپری شده  روزهای  شیرین  و  تلخ 
بهینه سازی روزهای آینده و ایام پیش روست 
و در این میان حوزه سالمت عالوه بر اهمیت 
ویژه و فوق العاده اش در زیست شهروندی و 
سالمت عمومی به واسطه آنکه در قالب طرح 
تحول سالمت زایش و رویشی سترگ را در 
بستر و جغرافیای ایران تجربه می کند، اهمیتی 
مضاعف در این روزها یافته و چه خوب است 
که با دقت و مداقه دوچندان و به دوراز هرگونه 
خردستیزی  و  خودنگری  و  افراط وتفریط 
مسئوالن حوزه سالمت به نقاط ضعف و قوت 
خود نگریسته و نصایح و تجربیات خردمندان 
و تجربه داران این عرصه را برای تدبیر امور به 
گوش جان بشنوند، به امید روزهای خوش در 

این ایام و همه ایام....  
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سپیـد را آنالین بخوانید
  
  

نماینده مجلس مطرح کرد:

تشدید نظارت بر رستوران های 
بین راهی ضروری است

خانه ملت: عباسعلی پوربافرانی، عضو کمیسسیون بهداشت و درمان مجلس 
با تأکید بر لزوم رعایت نکات بهداشتی در ایام نوروز، گفت: »رعایت نکات 
بهداشتی مهم ترین راهکار پیشگیری از بیماری های گوارشی و مسمویت ها 

در ایام نوروز است.«
نماینده مردم نائین در مجلس، در رابطه با برنامه و طرح سالمت نوروزی 
وزارت بهداشت در ایام نوروز، گفت:  وزارت بهداشت طرح و برنامه نظارت 
بر اماکن تفریحی و رستوران ها را در روزهای پایانی اسفند تا بعد از پایان 
تعطیالت نوروز اجرا می کند که در این طرح، کشیک های نوروزی، برنامه 
نظارتی و بازرسی از رستوران ها و مراکز مورد توجه قرار می گیرد. عدم 
رعایت نکات بهداشتی در ایام نوروز شیوع بیماری های گوارشی را به 

دنبال دارد.«
پوربافرانی با بیان اینکه عدم رعایت نکات بهداشتی در ایام نوروز، شیوع 
بیماری های گوارشی را به دنبال دارد، گفت: »پیشگیری از بیماری های 
گوارشی در ایام نوروز مستلزم رعایت بهداشت فردی و بهداشت عمومی 
است که در این راستا متولیان بهداشت عمومی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، معاونت بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت و همچنین 

سازمان غذا و دارو هستند.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر لزوم تشدید نظارت بر حوزه 
بهداشت محیط و مراکز عرضه کننده مواد غذایی در ایام نوروز و همچنین 
رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم، تصریح کرد: »به دلیل افزایش میزان 
مسافرت ها و همچنین استفاده مردم از رستوران ها در ایام نوروز به صورت 
جدی نیاز است کارشناسان بهداشت مانند گذشته با تشدید نظارت بر مواد 
غذایی مورد استفاده در رستوران های بین راهی متخلفان را شناسایی و امنیت 

سالمت مردم را مورد توجه قرار دهند.«
نماینده مردم نائین در مجلس دهم، با بیان اینکه در سفرهای نوروزی باید مواد 
غذایی از مراکز مجاز و مورد تأیید وزارت بهداشت تهیه و تأمین شود، گفت: 
»مردم باید از تناول غذا و آبی که از سالمت آن اطمینان ندارند خودداری کرده 

و از سالمت مواد غذایی مصرفی اطمینان حاصل کنند.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر لزوم توجه بیشتر به برچسب 
مواد غذایی برای پیشگیری از مسمومیت ها در تعطیالت نوروزی تاکید کرد و 
افزود: »مواد غذایی بسته بندی شده حتما باید دارای شماره مجوز بهداشتی، 
تاریخ تولید و انقضا باشد؛ به صورت جدی باید هنگام خرید مواد غذایی به 

اطالعات درج شده روی بر چسب یا بسته بندی محصوالت توجه کرد.« 

اخبار


