
مه ان ز و ر 4
شماره 1036 مه3 خرداد1396 ان ز و ر

در سفر وزیر بهداشت به ژنو و با تاکید بر افزایش بودجه سالمت توسط دولت ایران صورت گرفت

حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
که روز دوشنبه در رأس هیئتی برای شرکت در هفتادمین 
نشست مجمع جهانی سالمت، وارد ژنو سوئیس شده 
است، با شرکت در جلسات مختلف ازجمله نشست 
مجمع جهانی سالمت و دیدار با مسئولین عالی رتبه 
کشورهای جهان، مواضع جمهوری اسالمی ایران را 
در راه رسیدن به اهداف توسعه پایدار تشریح کرد. 
در نشست مجمع جهانی سالمت، هیئت هایی از 
194 کشور عضو این نهاد حضور دارند. وظایف اصلی 
مجمع جهانی سالمت جهانی که نهاد عالی تصمیم 
گیرنده سازمان بهداشت جهانی محسوب می شود، 
سیاستگذاری، نظارت بر خط مشی مالی و بررسی 
این سازمان است. مجمع  پیشنهادی  تائید بودجه  و 
جهانی سالمت باالترین مرجع سیاستگذاری بهداشت 
در سطح جهانی است که از وزرای بهداشت کشورهای 

عضو تشکیل شده است.
حاشیه  در  که  پایدار  توسعه  نشست  جریان  در 
هفتادمین مجمع جهانی سالمت برگزارشد، دبیر کل 
سازمان بهداشت جهانی نقش ایران در پیشبرد اهداف 
»مارگارت  کرد.  توصیف  ستودنی  را  پایدار  توسعه 
به ریاست حسن هاشمی  این نشست که  چان« در 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران برگزار 
شد، در سخنانش 6 محور را برای رسیدن به اهداف 
توسعه پایدار مورد توجه قرار داد و گفت: »بایستی 
مشارکت میان تمام بخش هایی که مرتبط با اهداف 
افزود: »سطح  باال برود.« وی  پایدار هستند،  توسعه 
قادر  کشورها  تا  برود  باال  بایستی  درمانی  خدمات 
باشند به بحران های سالمتی واکنش به موقع و سریع 

نشان دهند.«
دبیر کل سازمان جهانی بهداشت همچنین با اشاره 
به ضرورت تامین منابع مالی برای بهبود سطح سالمت، 
رابطه  این  در  ایران  نقش  از  می خواهم  »من  افزود: 
در  ایران  دولت  که  دادند  اطالع  من  به  کنم.  تشکر 
نظر دارد تا بودجه خدمات سالمت کشور را افزایش 
دهد. من رهبری وزیر بهداشت ایران را در این زمینه 
می ستایم و امیدوارم سایر کشورها نیز همین راهبرد 

را پیگیری کنند.«
مارگارت چان همچنین بر نقش تحقیق و نوآوری در 
بهبود وضعیت سالمتی تاکید و گفت: »بدون فناوری ما 
قادر نیستیم به اهداف توسعه پایدار دست پیدا کنیم. « 
وی در پایان اضافه کرد: »مردم از سیاستمداران انتظار 
دارند که وضعیت سالمت جامعه را بهبود بخشند.«

هم  هاشمی  سیدحسن  نشست،  این  ابتدای  در 
گزارشی در رابطه با پیشرفت های صورت گرفته در 
زمینه توسعه پایدار در ایران ارائه و عنوان کرد که دولت 
چشم انداز پنج ساله ای را در 6 حوزه در راستای رسیدن 
به اهداف توسعه پایدار به اجرا گذاشته است.« وزیر 
بهداشت کشورمان اشاره داشت: »ایران طی سال های 
اخیر تالش کرده تا سطح خدمات بهداشتی، دسترسی 
اقشار  برای  ویژه  به  و  فراگیر  را  دارو  و  پزشک  به 
محروم توسعه دهد.« وی اضافه کرد: »پیشرفت های 
چشم گیری در رابطه با دسترسی به خدمات بهداشتی 
این  که  نابرابری صورت گرفته  کاهش  و  کیفیت  با 
مسئله مرهون مشارکت نهادهای غیردولتی، موسسات 
خیریه، شرکت های خصوصی و نهادهای مستقل است.«
برای  تالش  اظهاراتش،  ادامه  در  بهداشت  وزیر 
»تقویت نظام اطالعات سالمت«، »مبارزه با نابرابری 
برای دسترسی به خدمات بهداشتی«، »تقویت مشارکت 
نهادهای غیردولتی« و »افزایش اطالع رسانی اجتماعی« 
را از جمله مهم ترین راهکارهای دولت ایران برای 

رسیدن به اهداف توسعه پایدار عنوان کرد.

حمایت دولت و مجلس از سالمت
سیدحسن هاشمی در حاشیه اجالس مجمع جهانی 
بهداشت در ژنو، درخصوص اجالس حرکت به سوی 
توسعه پایدار که با ریاست ایران تشکیل شد، گفت: 
بهداشت،  جهانی  سازمان  اجالس  هفتادمین  »در 
وزرای بهداشت و کارشناسان از تمام کشورهای دنیا 
 شرکت می کنند.« وی افزود: »در اولین روز اجالس، 
جلسه ای داشتیم که با مشارکت وزرا و کارشناسان 
مورد  در  این جلسه  در  برگزار شد.  مختلف جهان 
و  شد  بحث  سالمت  تحول  طرح  دستاوردهای 
کردیم،  طی  که  مسیری  و  بهداشتی  شاخص های 
نیز مطرح گردید. کشورهای دیگر نیز تجارب خود 
را مطرح کردند. مباحث، خوب پیش رفته و جمع 
بندی های خوبی شد.« هاشمی خاطرنشان کرد: »نظام 
بهداشتی ایران، به ویژه مشارکتی که نظام در امر سالمت 
داشته، اعم از حمایت های مقام معظم رهبری، رئیس 
جمهور و همچنین دولت سالمت محور و مجلس که 
حمایت های خوبی ارائه کرده، مورد توجه کشورهای 
دیگر قرار گرفت. البته بعضی از کشورهای اروپایی 
کنند،  متقاعد  را  خود  سیاست مداران  اینکه  در  هم 
تا موضوع مهم سالمت حمایت شود، موفق بودند. 
برای آنها جالب بود که در ایران دولت و مجلس و 
بخش های دیگر سیاست گذاری دولت، حمایت خوبی 

از سالمت کردند.«
وزیربهداشت گفت: »صحبت هایی که در این جلسه 
مطرح شد، بیشتر از معرفی طرح تحول سالمت بود 
چراکه آنها با طرح تحول تقریبا آشنا هستند. در سه 
سال اخیر در مورد طرح تحول زیاد صحبت شده، 
از  بخشی  برای  ما  تجربیات  شد،  مطرح  آنچه  لذا 
استراتژی ایران در حوزه سالمت بود که در راستای 
توسعه پایدار تعریف شده است.« وی ادامه داد: »در 
این جلسه بر روی تجربیات ایران، فنالند و سوئد و 
تایلند که در حوزه سالمت موفق بودند، بحث شد. هر 
کدام از این کشورها در یک یا چند بخش، برنامه ها و 
تجاربی را پشت سر گذاشته بودند که حائز اهمیت 
تجربیات،  این  در  است.  کشورها  سایر  به  انتقال  و 
درس هایی نهفته است که بقیه کشورها هم می توانند 
از آن استفاده کنند بنابراین نقایص موجود را می توان 
اروپایی  با درنظر گرفتن تجربیات کشورهای دیگر 
بهترین ها  که جزو  اروپایی  کشور  دو  کرد.  برطرف 
هستند، فنالند و سوئد هستند که دستاوردهای آنها در 
این جلسه مطرح شد. کشور تایلند نیز در بخش هایی 

خوب کار کرده است.«
حوزه  خوب  عملکرد  بر  تاکید  با  وزیربهداشت 
سالمت، تصریح کرد: »ایران نیز در بعضی از حوزه ها 
کارنامه خوبی دارد. ایجاد معاونت اجتماعی و استفاده 
از ظرفیت خیرین، اقدام مناسبی بود که انجام شد.« 
سایر  با  بهداشت  وزارت  که  »روابطی  گفت:  وی 
که  ماست  مثبت  نقاط  ازجمله  دارد،  وزارتخانه ها 
زبان  یافتن  گرفت.  قرار  کشورها  سایر  توجه  مورد 
با سایر وزارتخانه ها می تواند در سازندگی  مشترک 
بیشتر کشور کمک کننده باشد. بنابراین نمی توان گفت، 
یک نظام سالمت کارآمد در یک کشور وجود دارد 
که جامع و بدون نقص و قابل تعمیم به همه است. 
چراکه فرهنگ ها، اقلیم ها و توانمندی ها در هر کشوری 
متفاوت است و استفاده از تجربیات مفید همه کشورها 
می تواند حرکت به سمت یک نظام کارآمد سالمت 

را تسهیل کند.« 

دیدار با مسئولین کشورهای جهان
پس از شرکت در نشست تخصصی »توسعه پایدار« 
در روز نخست سفر وزیر بهداشت به ژنو، سیدحسن 
هاشمی با خانم افضل طرار وزیر بهداشت پاکستان 
دیدار و گفت وگو کرد. طرفین در این دیدار پیرامون 
توسعه همکاری های دوجانبه در حوزه سالمت به ویژه 
واگیردار گفت وگو  بیماری های  از شیوع  جلوگیری 

کردند. 
در این نشست، سانیا نیشتر، نامزد دبیر کلی سازمان 
جهانی بهداشت نیز حضور داشت. خانم نیشتر ضمن 
ایران در بهبود وضعیت  اذعان به تالش های دولت 
از  یکی  »ایران  کرد:  تصریح  اجتماعی،  بهداشت 
نمونه های بارز پیشرفت در حوزه سالمت در منطقه 
و  برجسته  نقش  همچنین  وی  می آید.«  حساب  به 
فعال ایران در جهان اسالم را شایسته ستایش دانست.

متعاقب این دیدار، حسن هاشمی با »یلژان بیتانو« 
وزیر بهداشت قزاقستان دیدار و از او دعوت تا ضمن 
و  کشورمان  بهداشتی  ظرفیت های  از  ایران  به  سفر 
تحوالت صورت گرفته طی سال های اخیر دیدن کند.
هاشمی عنوان کرد که روابط اقتصادی میان ایران و 
قزاقستان طی سال های اخیر پیشرفت های خوبی داشته 
اما در زمینه بهداشت و دارو چندان رضایت بخش نبوده 
است. وی ضمن تاکید بر لزوم گسترش همکاری های 
کشور  »دو  کرد:  تاکید  سالمت،  حوزه  در  دوجانبه 
همچنین قادر خواهند بود تا در زمینه پیشگیری و مقابله 

با بیماری های غیرواگیر با یکدیگر همکاری کنند.«
و  علمی  ظرفیت های  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
دانشگاهی کشور عنوان کرد: »ایران آمادگی دارد تا 
توسعه  قزاقستان  با  را  زمینه همکاری هایش  این  در 
اقدامی  هر  از  »ما  کرد:  تاکید  پایان  در  وی   » دهد. 
قزاقستان  با  جانبه  دو  همکاری های  گسترش  برای 

استقبال می کنیم.«
وزیر بهداشت قزاقستان نیز ضمن استقبال از دعوت 
وزیر بهداشت کشورمان برای سفر به ایران، متقابال 
از وی برای سفر به قزاقستان دعوت به عمل آورد. 
وی همچنین خواستار توسعه همکاری های دوجانبه 
شیوع  با  مقابله  به ویژه  بهداشت،  خدمات  زمینه  در 

بیماری های غیرواگیر شد.
دیدار بعدی وزیر بهداشت، با خانم بیتریس لورنزین، 
وزیر بهداشت ایتالیا بود. وی در این دیدار گفت: »دو 
کشور خواهان بهبود روابط در تمام حوزه ها هستند 
و یکی از حوزه هایی که می تواند مورد هدف باشد، 
حوزه سالمت است .« هاشمی اضافه کرد: »در حوزه 
تجهیزات پزشکی و دارویی نیز دو کشور می توانند 

از تجربیات یکدیگر بهره مند شوند.«
وزیر بهداشت کشورمان اضافه کرد: »ما در ایران، 
طرح مقابله با بیماری های غیرواگیر را شروع کردیم 
و می توانیم تجربیاتمان را با متخصصین ایتالیایی به 
اشتراک بگذاریم. « وی افزود: »همکاری های خوبی 
ایتالیا ایجاد  ایران و  میان مراکز عملی و دانشگاهی 
شده اما در زمینه دارویی هنوز نیازمند پیشرفت هستیم 

که بایستی مورد توجه قرار گیرد.«
نشست، ضمن  این  در  نیز  ایتالیا  بهداشت  وزیر 
تاکید بر لزوم ارتقاء سطح همکاری های دوجانبه در 
حوزه سالمت، تاکید کرد که دستور پیگیری و اجرایی 
شدن تفاهمی که در سال 2016 در رابطه با گسترش 
همکاری های حوزه سالمت با ایران به امضا رسید، 

را صادر کرده است. «
حسن هاشمی همچنین با »روری استوارت« معاون 
وزیر توسعه بین الملل انگلیس دیدار و ابراز آمادگی 
وزیر  هانت«  »جرمی  با  دیدارش  در جریان  که  کرد 
بهداشت انگلیس، سطح همکاری ها در حوزه سالمت 
را گسترش دهند.« همچنین روز گذشته یادداشت تفاهم 
همکاری های مشترک بهداشتی، پژوهشی، آموزشی، 
دارویی و فناوری های پزشکی بین ایران و برزیل به 
امضای وزاری بهداشت دو کشور رسید. این یادداشت 
تفاهم همکاری در 8 بند تنظیم شده و از امروز الزم االجرا 
است و تا 4 سال دیگر نیز ادامه خواهد داشت. به گزارش 
وب دا، بند یک این یادداشت تفاهم، مربوط به همکاری 
در حوزه های بهداشتی، غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و 
آزمیشگاهی، مراکز درمانی، بیماری های واگیر و غیرواگیر 
و بند دو نیز شامل همکاری در حوزه های توسعه و تحقیق 
سالمت است. حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت 
جمهوری فدرال بزریل و نیز جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان مراجع صالحیتدار برای اجرای این یادداشت 
تفاهم شناخته شده اند. همچنین بر اساس این تفاهم 
نامه و با توافق دو کشور، کارگروه مشترکی متشکل از 
مدیران و کارشناسان مراجع صالحیت دار از دو کشور 
به منظور استفاده از تجربیات و ارائه راهکارهای مناسب 
جهت بهره برداری از توانمندی های بالقوه دو طرف و 
مذاکره و تبادل نظر برای پیگیری موضوعات مندرج 
در این یادداشت تفاهم، به تناوب و به شکل ادواری 
در قلمرو ایران و بزریل یا از طریق کنفرانس تلفنی 
تشکیل می شود. این یادداشت تفاهم به امضای دکتر 
سید حسن هاشمی وزیر بهداشت جمهوری اسالمی 
ایران و ریکاردو باروس وزیر بهداشت جمهوری فدرال 

برزیل رسید.

نگرانی نسبت به افزایش قصور 
پزشکی در سال گذشته

مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
سال  در  پزشکی  قصور  درصدی   2۷ »افزایش  گفت: 
گذشته نگران کننده است.«بشیر خالقی با انتقاد از افزایش 
2۷ درصدی قصور پزشکی در سال گذشته، افزود: »این 
آمار نسبت به میزان قصور پزشکی و شکایت های مردمی 
آسیب شناسی  آن  افزایش  باید علت  و  است  نگران کننده 
شود.« نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسالمی، 
ادامه داد: »شکایت های ناشی از تخلفات در حوزه پزشکی 
گاهی به نظام پزشکی و گاهی به سازمان پزشکی قانونی 
صورت می گیرد و در برخی از این پرونده ها پزشک خاطی، 
محکوم به جریمه های مختلفی اعم از لغو پروانه طبابت 
یا جریمه می شوند اما گاهی هیچ خطایی متوجه پزشک 

نیست و قصوری رخ نمی دهد.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: »اظهارنظر 
نظرات  باید  و  است  پزشکی، تخصصی  مورد قصور  در 
صورت  تخلفات  این  وقوع  علت  برای  ای  کارشناسانه 
گیرد.« وی یادآور شد: »از سویی دیگر آگاهی مردم باال 
رفته و افراد جامعه نسبت به حقوق خود مطالبه گر شده اند 
و اگر تخلفی را شاهد باشند آن را پیگیری خواهند کرد. 
بیمارستان های خصوصی  همچنین برخی از تخلفات در 
باید علت دقیق قصور پزشکی مشخص  رخ می دهد که 
شود.« خالقی تاکید کرد: »بر اساس آخرین اطالعات حوزه 
پزشکی  از قصور  میزان شکایت  بیشتری  زایمان  زنان و 
را به خود اختصاص داده است که برخی سهل انگاری ها 

از سوی پزشک باعث شکایت های مردمی شده است.«
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی، گفت: »البته ناگفته نماند که سوابق علمی 
پزشکان در کشور قابل قبول است لذا باید بررسی شود که 
چه عواملی منجر به افزایش پرونده های مربوط به قصور 

پزشکی شده است.« 

افزایش پرونده های قصور پزشکی 
ناشی از عدم بازدارندگی مجازات 

است
گفت:  مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیس  نایب 
»افزایش پرونده های قصور پزشکی نشأت گرفته از عدم 
پور  کمالی  یحیی  است.«  تخلفات  مجازات  بازدارندگی 
سال های  در  پزشکی  قصور  پرونده های  افزایش  درباره 
اخیر، افزود: »واقعیت آن است که قانون مجازات اسالمی 
در حوزه کاهش قصور پزشکی نتوانسته بازدارندگی الزم 
را داشته باشد تاجایی که امروز شاهد افزایش پرونده های 
قصور پزشکی هستیم.« نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد 
تقصیر در  »اثبات  داد:  ادامه  اسالمی،  در مجلس شورای 
که  است  پزشکان  مجموعه ای  دست  در  پزشکی  حوزه 
بیشتر آنها نسبت به نحوه مجازات برای پزشکان خاطی 
تصمیم گیری می کنند.« این نماینده مردم در مجلس دهم، 
تصریح کرد: »از زمان شکایت تا اثبات تشخیص خطای 
پزشکی، فرآیند طوالنی باید سپری شود که این مهم نیز 
گرفتن  نظر  »در  شد:  یادآور  وی  است.«  اصالح  نیازمند 
مجازات حبس برای پزشکان موجب نارضایتی این گروه 
لغو  یا  نقدی  از سویی دیگر جزای  پزشکان می شود.  از 
پروانه طبابت نیز تاکنون نتوانسته بازدارندگی الزم را در 
این حوزه داشته باشد.« نایب رئیس کمیسیون قضایی و 
که  »زمانی  کرد:  تاکید  اسالمی،  شورای  مجلس  حقوقی 
پزشک مرتکب خطا می شود حال به صورت عمدی یا از 
جهت عدم رعایت مقررات و نظامات، نباید در برابر آن 
سهل انگاری شود زیرا نتیجه آن افزایش پرونده های مربوط 

به قصور پزشکی خواهد شد.« 

خانه ملت

تقدیر سازمان جهانی بهداشت از اقدامات سالمت محور دولت

 صفحه 5

 »سپیـــد« 
تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه

تخفیف50     برای اشتراک گروهی

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     چهارصدوهشتاد هزار 

تومان به شماره کارت 6274121140075680 بانک اقتصاد نوین در 

وجه نشریه سپید واریز و شماره فیش واریزی را به همراه آدرس به 

تلفن2615485     اعالم نمایید. 

این هزینه اشتراک 12 ماه و فقط در تهران می باشد.

   ارسال  روزنامه هر روز صبح با پیک   انجام می شود.

با  چهارصدوهشتاد 

هزارتومان 12  ماه 

مشترک روزنامه  

سپید  شوید

www.sepidonline.ir@sepidonline @sepidonline


