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عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس انجمن تغذیه ایران:  اخبار 

نظام پزشکی به جای دفاع از حقوق صنفی اعضا، نقش مبصر را ایفا کرد
لیال شاهی 

جالل الدین میرزای رزار، رئیس انجمن تغذیه ایران و عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت وگو با 
سپید در خصوص انتخابات پیش روی سازمان نظام پزشکی و 
اهمیت شرکت در این انتخابات گفت: » این دوره از انتخابات 
نظام پزشکی که به دالیلی نشات گرفته از وضعیت عمومی 
برگزار  که  قبلی  دوره های  با  کامال  نوعی  به  است  جامعه 

می شد متفاوت خواهد بود.
 معموال انتخابات نظام پزشکی دو ماه قبل از انتخابات ریاست 
جمهوری در ادوار گذشته برگزار می شد که این دوره اولین 
دوره ای است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری برگزار 
خواهد شد.«وی ادامه داد: »میزان مشارکت انتخابات نظام 
پزشکی در آخرین دوره ای که برگزار شد حدودا 12 درصد 
بوده است. یعنی جامعه پزشکی ما در آن زمان به بزرگترین 
و اصلی ترین کانون صنفی خود اقبالی نداشتند و شاید به 
دلیل این بود که نظام پزشکی را چندان موثر نمی دانستند و 
در زندگی روزمره اجتماعی خود به عنوان کانون تاثیرگذار 
اعتقادی به آن نداشتند. این میزان مشارکت در گذشته عدد 
خوبی نیست ولی در این دوره انتظار این است که شرایط 

بهتر شود.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 
انتخابات  بخش دیگری از سخنان خود به نحوه برگزاری 
کردن  فراهم  بحث  انتخابات  این  »در  گفت:  و  کرد  اشاره 
امکان رای دهی آنالین و دیجیتال را مطرح کرده بودند که 
به هر ترتیب چه این امکان فراهم شود و یا نشود، ما انتظار 
امکان  اگر  برسد.  برابر  چند  به  مشارکت  میزان  که  داریم 
رای دهی آنالین فراهم شود میزان مشارکت به 60 الی 70 
درصد خواهد رسید و اگر نشود انتظار داریم که چند برابر 

دوره های گذشته باشد.« 

وی ادامه داد: »به لحاظ تکنیکال شاید به مرحله ای نرسیده 
باشیم که انتخابات را به صورت آنالین برگزار کنیم . برای 
برگزاری آنالین ویژه گی ها و زیرساخت هایی الزم است که 
نیازمند  زمان و صرف هزینه است تا بحث صیانت آراء به 
درستی رعایت شود و کسانی که در این انتخابات شرکت 
می کنند با ضمیری مطمئن شرکت کنند و مطمئن باشند که 
آراء آنها درست محاسبه می شود. شاید ما با آن زیرساخت ها 
فاصله داشته باشیم و برای این دوره این اتفاق نیفتد ولی 
چیزی که استنباط می شود این است که میزان مشارکت برای 

جامعه پزشکی خیلی مهم است.«
طی  در  پزشکی  نظام  سازمان  عملکرد  در خصوص  رزاز 
این سالها بیان کرد: »نظام پزشکی به هر دلیلی طی سالها و 
دهه های گذشته به جای اینکه مسئولیت اصلی خود یعنی 
همانند  دهد  انجام  را  اعضای خود  از حقوق صنفی  دفاع 
مبصری که نقش آرام کردن مجموعه خودش را دارد عمل 
کرده است و این چیزی نیست که بتواند کارنامه قابل قبولی 
از مجموعه فعالیت های نظام پزشکی در تمام ادواری که در 
گذشته بوده داشته باشد. البته بسته به تیمی که در دوره های 
داشته  پایین  و  باال  مساله  این  بودند  پزشکی  نظام  در  قبل 
ولی هیچ وقت ما شرایط ایده آلی را نمی توانیم مثال بزنیم 
که در دوره ای ایده آل ترین شرایط فراهم بود . ما همیشه با 
ایده آل ها فاصله بسیار زیادی داشتیم . نظام پزشکی به عنوان 
بزرگترین و اصلی ترین نهاد صنفی جامعه پزشکی است که 
در تمام عرصه ها می تواند پشتوانه بسیار خوبی برای جامعه 
پزشکی باشد. نظام پزشکی می تواند نقش تعاملی و سازنده 
جامعه پزشکی با تمام مجاری ذی ربط دولتی و غیر دولتی 
در جامعه و  بستر مناسب همکاری با دانشگاه ها را فراهم 
کند که متاسفانه چندان شاهد نبودیم که در سال های گذشته 

به این موارد توجه شود.«

وزیر بهداشت:

ذخیره خونی کشور هفت برابر ادوار 
گذشته است

 وزیر بهداشت گفت: »ذخیره خونی کشور در دوره های گذشته به 
اندازه یک روز بود اما در حال حاضر این ذخیره هفت برابر شده 
است و هیچ کمبودی وجود ندارد.« سیدحسن هاشمی در حاشیه 
بازدید از اداره کل انتقال خون استان تهران اظهار کرد: »مردم ایران 
در امر اهدای خون نسبت به گذشته متفاوت عمل می کنند، چون در 
سال های گذشته در ماه مبارک رمضان به دلیل کمبود خون اعمال 
جراحی غیر اورژانسی به تعویق می افتاد یا انجام نمی شد اما در حال 
حاضر ظرفیت اتاق های عمل نسبت به گذشته 9 برابر شده است.« 
وی ادامه داد: »مردم ، امروز نه تنها برای اعمال جراحی اورژانسی 
که برای اعمال انتخابی نیز خون مورد نیاز را تامین می کنند؛ به همین 
دلیل باید از مردم و به ویژه افرادی که به طور مستمر خون خود را 
اهدا می کنند، قدردانی کنیم.« وزیر بهداشت با بیان این که 52 درصد 
از اهداکنندگان خون به طور مستمر خون خود را اهدا می کنند، افزود: 
»از افرادی که پالسما و پالکت خود را اهدا می کنند، تشکر می کنم زیرا 
بخشی از داروهایی که از فرآورده های خونی تهیه می شود، مربوط به 
پالسمای اهدایی مردم است.« هاشمی از اهدای خون به عنوان یکی از 
سنت های حسنه یاد کرد و گفت: »سنت پسندیده اهدای خون نسل 
به نسل بین مردم ایران منتقل می شود و امیدوارم که سازمان انتقال 
خون بیش از گذشته بتواند در انجام وظایف خود موفق باشد.« وزیر 
بهداشت همچنین اضافه کرد: »در طول دولت یازدهم هیچ شکایتی 
از سوی اشخاص یا سازمان های نظارتی ضد سازمان انتقال خون 
ندیدم. این نشان از عملکرد مناسب این سازمان است که هر روز 
خدمتی جدید ارائه می دهد.« وی اظهار کرد: »سازمان انتقال خون 
هم مانند سایر بخش ها مشکالتی دارد و نمی توان انتظار داشت که 
تمام مشکالت آنها در طول چهار سال برطرف شود اما روند و مسیر 
این سازمان صحیح است.« وزیر بهداشت، سازمان انتقال خون ایران 
را در سطح بین المللی ممتاز توصیف کرد و گفت: »رفع بخشی از 
مشکالت کشورهای منطقه در حوزه آموزش و استانداردسازی بر 

عهده سازمان انتقال خون ایران است.« 

  بیماران سرطانی و ام.اس از
 لیست بیماران خاص جا مانده اند

 خانه ملت: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تنها 
بیماری های هموفیلی، تاالسمی و پیوند کلیه جزو بیماران خاص 
محسوب می شوند، گفت: »این درحالی است که بیماری های ام.اس 
و سرطانی مشمول بیماری های خاص قرار نمی گیرند.« رسول خضری 
درباره وجود 125 هزار بیمار خاص در کشور و پوشش بیمه ای 50 
درصد از این افراد، افزود: »واقعیت آن است که باید همه این بیماران 
تحت پوشش بیمه قرار گیرند زیرا هزینه های درمان این افراد سرسام 
آور است.« نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای 
اسالمی، ادامه داد: »تنها بیماری های هموفیلی، تاالسمی و پیوند کلیه 
جزو بیماران خاص محسوب می شوند و بیماری های مزمن و صعب 
العالج دیگری مانند ام.اس یا بیماران سرطانی مشمول بیماری های 
خاص قرار نمی گیرند.« این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح 
کرد: »بدون شک برای قرار گرفتن برخی بیماری ها در زمره بیماری 
خاص الزم است به طرح تحول سالمت منابع مالی پایداری تزریق 
شود تا وزارت بهداشت بتواند از این طریق از بیماران خاص حمایت 
کند.« وی یادآور شد: »تحت پوشش قرار گرفتن 50 درصد از بیماران 
خاص اگرچه اقدام مثبتی است اما باید عالوه بر آنکه بیماری های نادر 
دیگری به عنوان بیمار خاص تعریف شود، الزم است تا همه بیماران 
خاص تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند.« عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی، درباره هزینه های سرسام آور درمان بیماری های 
صعب العالج تصریح کرد: »این هزینه ها برای افراد تاحدی است که 
بسیاری از خانواده ها زیرخط فقر می روند زیرا گاهی برای یک درمان 
یک بیماری سرطان 300 میلیون تومان نسخه پیچی می شود که همین 
امر خانواده ها را با مشکل مواجه می کند لذا می طلبد وزارت بهداشت 

وارد عمل شده و چترحمایتی خود را بر سر این بیماران بگستراند.«

ایسنا: رئیس جمعیت هالل احمر پایدار نبودن منابع مالی هالل احمر و پرداخت نشدن به 
موقع آن را یکی از مشکالت پیش روی جمعیت دانست و گفت: »ان شاء اهلل تا یکی دو 
ماه دیگر اگر این وضعیت تغییر کند پول بیشتری هم به حساب جمعیت واریز می شود.«  
امیرمحسن ضیایی، در مورد دیدار خود با نوبخت گفت: »روز دوشنبه با رئیس معاونت 
برنامه و بودجه ریاست جمهوری دیداری داشتم و طی این دیدار گزارشی از فعالیت های 
جمعیت هالل احمر در سال گذشته و برنامه های پیش رو ارائه شد.« وی افزود: »یکی از 
برنامه هایی که مطرح شد این بود که توانستیم ظرفیت هلیکوپتری جمعیت را در سال قبل 
30 درصد افزایش دهیم و این آمار نسبت به پیش از دولت  یازدهم 40 درصد افزایش 
داشته است. تشکیل نیروهای واکنش سریع و 40 هزار ساعت نفر آموزش به 500 نیرو 
از جمله برنامه های دیگر ما بود. الزم به ذکر است که این نیروها از ابتدای سال 96 در 
استان های مختلف به صورت تیم های 24 ساعته به کار گرفته شدند و در تمام استان ها 
مستقر هستند تا در هر لحظه که نیاز به خدمت رسانی باشد حضور پیدا کنند.« رئیس 
جمعیت هالل احمر اضافه کرد: »نیروهای واکنش سریع هالل احمر بسیار زبده و کامال 
مجهز هستند و به ناوگان هوایی هم دسترسی دارند تا در صورت بروز حادثه بتوانند به 
سرعت خودشان را به مناطق حادثه دیده برسانند. در همین دو سه ماه اخیر چند حادثه 
اتفاق افتاد که این نیروها آمادگی خود را نشان دادند و پس از حوادث، مورد تشویق 
مسئوالن مناطق و استانداران قرار گرفتند.« ضیایی عنوان کرد: »یکی از فعالیت های دیگری 
که گزارش آن به آقای نوبخت ارائه شد مربوط به طرح خادم بود. این طرح به دنبال 
آموزش همگانی 25 میلیون خانوار ایرانی برای آمادگی در زمان بحران است. یکی از 
بحث های دیگر هم مربوط به تصویب برنامه های بلند مدت در جمعیت بود. در سال 

گذشته ما یک برنامه 10 ساله تصویب کردیم و این برنامه به دو قسمت پنج ساله تقسیم 
شد که برنامه پنج ساله اول آن همزمان با برنامه ششم توسعه از ابتدای سال اجرا شده 
است.« رئیس جمعیت هالل احمر  گفت: »اینها اقداماتی بود که به سمع و نظر نوبخت 
رسید و او هم از فعالیت های هالل احمر تشکر کرد. همچنین قول مساعد داد تا به زودی 
منابع مالی جمعیت تامین شود و جمعیت بتواند با ادامه این پشتیبانی ها فعالیت هایش را 
انجام دهد. تامین منابع مالی بسیار اهمیت دارد زیرا در همین چند ماه گذشته 30 میلیارد 
تومان از انبارهای جمعیت توزیع شد و هزینه های دیگری هم در جمعیت وجود دارد 
که باید تأمین شود.« وی در مورد موضوع حق ثبت که بر اساس آن 24 درصد از حق 
الثبت ها به حساب هالل احمر واریز می شود و مدتی این اتفاق نمی افتاد گفت: »این 
مبلغ از شهریور ماه سال گذشته تا پایان سال پرداخت نشد اما امسال با توجه به تسریع 
در قانون مجلس از ابتدای سال مشکل حل شده است ولی هنوز پول زیادی به حساب 
نیامده است و احتماال این مسئله بیشتر به شرایط معامالت باز می گردد. ان شاء اهلل تا 
یکی دو ماه دیگر اگر این وضعیت تغییر کند پول بیشتری هم به حساب جمعیت واریز 
می شود.« رئیس جمعیت با اشاره به منابع مالی ناپایدار هالل گفت: »یکی از مشکالتی 
که ما داریم همین ناپایدار بودن منابع مالی است. از طرف دیگر معموال بودجه ای که به 
ما تعلق می گیرد از اعداد تصویب شده کمتر است. همچنین پرداخت نشدن در زمان 
اصلی مسئله دیگری است که کار را سخت می کند. بسیاری از دستگاه ها بودجه ای را 
به صورت تن خواه می گیرند ولی در جمعیت هالل احمر اینطور نیست و باید منتظر 
وصول درآمدها باشیم که هم سقف آنها کافی نیست و هم نحوه رسیدن آن به جمعیت 

کار را سخت می کند. امیدوارم دولت برای رفع این دغدغه کمک بیشتری کند.« 

لیال شاهی 
موضوع عدم پذیرش بیمه شدگان و لغو قرارداد چندی است که از سوی 
برخی مراکز درمانی خصوصی و دولتی به دلیل واکنش به عدم پرداخت 
مطالباتشان از سوی بیمه ها مطرح می شود که این بار جنبه عملی پیدا کرده 
و دو بیمارستان خصوصی در گلسار و قائم رشت در اعتراض به اقدام 
بیمه ها، بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت ایران را پذیرش نکردند. مدیرعامل 
سازمان بیمه سالمت ایران در پی این اقدام از لغو قرارداد این سازمان با 
این بیمارستان ها خبر داد و آن را تخلف دانست.  محمد جواد کبیر، با 
بیان اینکه این دو بیمارستان حق پذیرش نکردن بیماران را ندارند و تالش 
می کنیم، مطالبات این مراکز را در حد توان پرداخت کنیم، گفت: »به دنبال 
اقدام این دو بیمارستان خصوصی به مدیر کل بیمه سالمت استان گیالن و 
بیمه آتیه سازان سالمت اعالم کردیم که قرارداد خود را با بیمارستان های 
خصوصی گلسار و قائم رشت، قطع کنند.تالش بیمه سالمت ایران و بیمه 
آتیه سازان بر این بوده تا منابعی که در اختیار دارد را در حداقل زمان 
ممکن، به این مراکز درمانی تخصیص دهند و سعی کردیم تا منابع را به 
 هیچ عنوان نزد خودمان نگه نداریم و به این بیمارستان ها پرداخت کنیم.«

کبیر با بیان اینکه این دو بیمارستان خصوصی چند ماه است که مطالباتی از 
بیمه های سالمت و آتیه سازان دارند، افزود: »مسئوالن این بیمارستان های 
خصوصی واقف هستند که با توجه به شرایط اقتصادی و بودجه کشور، 
حتما باید مدیریت بهتر و بهینه تری داشته باشند تا بتوانیم منابعی را که در 
اختیار بیمه سالمت ایران قرار می گیرد به آنها پرداخت کنیم.« مدیرعامل 
سازمان بیمه سالمت ایران تاکید کرد: »اقدام این دو بیمارستان خصوصی 
در عدم پذیرش بیمه شدگان بیمه سالمت ایران، از نظر حقوق بیمار و 
حقوق سالمت جامعه، اخالقی نبود و در همین راستا دستور دادیم که 
قرارداد بیمه سالمت با آنها لغو شود زیرا نمی توانیم بپذیریم که واحدهای 

درمانی بکسویه قرارداد خود را لغو کرده و از پذیرش بیماران خودداری 
کنند چرا که در این صورت، در کشور شاهد بی نظمی و به خطر افتادن 
حقوق بیماران خواهیم بود.« وی اظهار داشت: »در حال حاضر حدود 
7 ماه است که نتوانسته ایم مطالبات بیمارستانهای دولتی را هم پرداخت 
کنیم اما آنها به ارائه خدمات به بیمه شدگان ادامه می دهند. لغو یک طرفه 
قرارداد با بیمه ها، از نظر قانونی، ممنوع است و در صورتی که بیمارستان های 
خصوصی دیگر هم به چنین کاری را مبادرت ورزند، حتما نسبت به 
لغو قرارداد خود با آنها اقدام می کنیم.« کبیر تاکید کرد: »بیمارستان های 
خصوصی توجه داشته باشند که علیرغم تمام مشکالت موجود، باید 
بیش از گذشته شرایط کشور را درک کنند زیرا چنین برخوردهایی در 
سطح اجتماعی، قابل توجیه نیست.«  غالمرضا عباس پاشا، معاون توسعه 

مدیریت و منابع سازمان بیمه سالمت ایران در گفت وگو با سپید این 
اقدام دو بیمارستان خصوصی را تخلف دانست و گفت: »برابر قانون 
سازمان بیمه سالمت ایران با مراکز، لغو قرارداد نمی کند مگر اینکه این 
مراکز تخلف کرده باشند و یا خودشان قراردادی را امضاء نکرده باشند. 
بیمارستانی نسبت به عدم پذیرش بیمه شدگان اقدام  از طرفی وقتی 
می کند به این معناست که خود لغو قرارداد کرده است.« وی ادامه داد: 
»سازمان بیمه سالمت ایران با 45 هزار مرکز درمانی طرف قرارداد است 

و 40 میلیون بیمه  شده دارد. 
مسلما با توجه به مبالغ سنگینی که در حجم مالی بین 45 هزار موسسه 
طرف قرارداد در حال گردش است معوقاتی ایجاد می شود که بعد از 
3 یا 4 ماه پرداخت خواهد شد.« پاشا گفت: » بدهی کل بیمارستان های 
خصوصی و دولتی تا شهریور ماه سال 95، داروخانه ها تا آذر ماه سال 
95 و بخش خصوصی از جمله آزمایشگاه، پزشک و پرتوپزشکان نیز تا 
آبان ماه سال 95 پرداخت شده است. در مجموع کل بدهی سال 95، 5 
هزار میلیارد تومان است که طی 2 یا 3 ماه آینده پرداخت خواهد شد.« 
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سالمت ایران در خصوص 
اوراق مشارکت بیان کرد: »اوراق مشارکت از طریق بانک ها و سازمان 
بورس به فروش رفت و نقدینگی آن به موسسات طرف قرارداد پرداخت 
شد. از مجموع 8 هزار میلیارد تومان فقط 1800 میلیارد تومان اوراق 
با توافق وزارت بهداشت به بیمارستان ها واگذار شد و بیمه سالمت با 
این اقدام از بحران سال 95 خارج شد و در پی آن بدهی این سازمان تا 
پایان سال 94 به صفر رسید. در مجموع پرداخت معوقات این سازمان 
پیش از این 3 ماه تاخیر داشت که اکنون به 6 ماه رسیده است ولی در 
مجموع اگر بخواهیم ارزیابی کنیم سال 96 نقدینگی نسبت به سال 95 

بهتر شده است.« 

هالل احمر

بیمه سالمت

خبرهای خوب مالی برای هالل احمر تا دو ماه آینده

پرداخت معوقات سال 95 سازمان بیمه سالمت ظرف 2 یا 3 ماه آینده  
عدم پذیرش بیمه شدگان از سوی مراکز درمانی تخلف است 
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