
داستان ادامه دار اعتراضات به سیاست های وزارت بهداشت

کیفیت  بی  دندانپزشکی  خدمات  ارائه  خطر    
در کشور

 بیش از 1700 نفر از متخصصین و اعضای هیات 
علمی دانشکده های دندانپزشکی سراسر کشور طی ارسال 
نامه ای به رئیس جمهور خواستار رفع مشکالتشان در 
قبال سیاست های وزارت بهداشت شدند. توقف طرح 
تبدیل کاردان بهداشت دهان تحت هر عنوان به بهداشتکار 
دهان ودندان از جمله درخواست های جامعه دندانپزشکی 
اقدامات وزارت  به  آنطور که معترضین  کشور است. 
بهداشت می گویند: » متاسفانه در دولت یازدهم، دستورات 
غیرکارشناسی جهت تبدیل وضعیت افراد تحصیل کرده 
در رشته کاردان بهداشت )به عنوان نیروی بهداشتی( به 
بهداشتکار دهان و دندان )به عنوان نیروی درمانی( صادر 
شده که مورد اعتراض انجمن های 15 گانه علمی-صنفی 
قرار گرفت و در نامه ای این اعتراض به مقام محترم 
وزارت بهداشت انتقال یافت که مورد بی توجهی قرار 
گرفته است. با توجه به مخاطرات این تبدیل وضعیت 
و ارائه خدمات دندانپزشکی بی کیفیت توسط کاردان 
بهداشت دهان در مناطق محروم و همچنین امکان تبدیل 
وضعیت مجدد این افراد از بهداشتکار دهان و دندان به 
دندانپزشک و به نوعی دور زدن کنکور و بی عدالتی در 
حق افرادی که با رتبه های برتر وارد این رشته شده 
بهداشت  تبدیل وضعیت کاردان  اند، خواستار توقف 
دهان به بهداشتکار دهان و دندان هستیم. در این زمینه 
ارائه الیحه  این توقف، خواستار تسریع در  بر  عالوه 
بمنظور  ودندان  دهان  بهداشتکار  تربیت  قانون   « لغو 
 » روستاها  در  بهداشتی  و  درمانی  خدمات  گسترش 
مصوب 1360/1/23 با عنایت به قانون تشکیل وزارت 
بهداشت، وجود دندانپزشک مازاد بر نیاز و شرایط فعلی  
کشور برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در 

آینده از این قانون قدیمی هستیم.«  
 کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع دکترای 
متناسب  فلوشیپ  و  تخصصی  عمومی،  دندانپزشکی 
تعداد  آمایش سرزمین و تعدیل  برنامه ها و  اهداف  با 
دانشکده های دندانپزشکی کشور از دیگر درخواست های 
معترضین است. آنها می گویند: » در حال حاضر با وجود 
بیش از 30هزار نفر دندانپزشک عمومی و متخصص و 
ساالنه بیش از 2500 نفر دانش آموخته دندانپزشکی از 
بیش از 60 دانشکده دندانپزشکی مستقر در کلیه استان ها 
و دانشگاه های خارج از کشور، بیش از 95 درصد خدمات 
دندانپزشکی کشوربا سرمایه گذاری وتوسط بخش غیر 
دولتی در اقصی نقاط کشور ارائه می شود  و دیگر مشکلی 
درمانی  خدمات  ارائه  برای  دندانپزشک  نظرتعداد  از 
دندانپزشکی در سطح کشور نداریم. این در حالی است 
که ظرفیت پذیرش رشته دندانپزشکی )اعم از عمومی 
در  دندانپزشکی  دانشکده های  تعداد  و  و تخصصی( 
سالهای اخیر با فشارهای منطقه ای، همواره با افزایش 
غیرکارشناسی مواجه بوده و به نظرات کارشناسان امر 
و اساتید دانشگاهها در این زمینه توجهی نشده است. 
نتیجه این افزایش، تربیت دندانپزشکان ناکارآمد و مازاد 
بر نیاز کشور شده است که در نهایت سالمت مردم عزیز 
کشور را به مخاطره خواهد انداخت. بنابراین در این 
زمینه خواستار کاهش فوری تعداد پذیرش دندانپزشک 
انتقالی از خارج از  عمومی )اعم از ورودی دولتی و 
کشور( و متخصص با توجه به نیاز کشور و  کاهش 
تعداد دانشکده های دندانپزشکی )تعطیلی دانشکده های 
بی کیفیت و یا تبدیل وضعیت این دانشکده ها به کلینیک 
ویژه درمانی دولتی( هستیم. الزم به ذکر است که این 
از جمله کشورهای  اقداماتی در سایر کشورها  چنین 
حوزه اسکاندیناوی با اندکی جسارت و شهامت انجام 

گرفته است.«
شماره  با  نامه  این  کنند:  مي  تاکید  معترضین   
141697508202 در دفتر تجمعات ریاست جمهوری 

فراوان  ارجاعات  و  انتظار  ماهها  از  پس  و  ثبت شده 
جناب  محترم،  وزیر  مشاور  به   96/3/23 تاریخ  در 
آقای دکتر سید سجاد رضوی رسیده است که تاکنون 
واکنشی از سوی ایشان مشاهده نشده است. متن نامه  
هیات  اعضای  و  متخصصین  از  نفر   1700 اعتراضی 
علمی دانشکده های دندانپزشکی سراسر کشور به رئیس 

جمهور بدین شرح است:
حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر حسن 

روحانی
 رئیس جمهور محترم

 با سالم
احترامًا ضمن تشکر از توجه ویژه جنابعالی و دولت 
تدبیر و امید به بخش سالمت و بخصوص عنایت وزیر 
حوزه  به  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  محترم 
سالمت دهان ودندانپزشکی در راستای تحقق سیاستهای 
کلی  ابالغی مقام معظم رهبری در بخش سالمت و 
اهداف برنامه های توسعه در قالب » طرح تحول نظام 
سالمت دولت یازدهم « به استحضار می رساند با وجود 
تالش های صورت گرفته و تخصیص و هزینه کرد منابع 
مالی بی نظیر در بخش دندانپزشکی در سه سال اخیر، 
تحول چندانی در بخش سالمت دهان ودندانپزشکی 
به چشم نمی خورد و با وجود نقاط قوت و فرصتهای 
فراوان در حوزه دندانپزشکی و سالمت دهان ، هنوز هم 
میهنان عزیز در اقصی نقاط کشور از خدمات بهداشتی 
از  پرداخت  و  هستند  محروم  دندانپزشکی  درمانی  و 
جیب مردم در بخش خدمات دندانپزشکی بیش از 90 
درصد می باشد. از آنجائیکه پیشنهادات کارشناسی شده
جامعه دندانپزشکی ازابتدای دولت تدبیر و امید  و 
از کلیه مسیرهای حرفه ای و قانونی ممکن به مسئولین 
ذیربط  در وزارت بهداشت و بخصوص وزیر محترم، 
ارائه شده است و متاسفانه تاکنون مورد بی مهری و بی 
توجهی قرار گرفته است، بعنوان آخرین راهکار درست، 
ناگزیر از تصدیع وقت ارزشمند شما شدیم تا بطور اجمال 
پیشنهادات را به محضر حضرتعالی تقدیم  نماییم و با 
درایتی که در شما، همراهی و هماهنگی که در هیأت 
دولت و عزمی که در خود سراغ داریم، اطمینان داریم 
در وقت باقی مانده از دولت جاری اهداف این بخش 
نیزمحقق گردیده و امیدورایم در دولت دوازدهم نیز با 

راهبری شما  تداوم  و تعالی یابد.
در حال حاضر با وجود بیش از 30هزار نفر دندانپزشک 

عمومی و متخصص و ساالنه بیش از 2500 نفر دانش 
آموخته دندانپزشکی از بیش از 60 دانشکده دندانپزشکی 
مستقر در کلیه استانها و دانشگاههای خارج از کشور، 
بیش از 95 درصد خدمات دندانپزشکی کشوربا سرمایه 
گذاری وتوسط بخش غیر دولتی در اقصی نقاط کشور 
ارائه می شود و دیگر مشکلی از نظرتعداد دندانپزشک برای 
ارائه خدمات درمانی دندانپزشکی در سطح کشور نداریم.
هنوزخدمات  گرفته،  صورت  تالش های  علیرغم 
بیمه  سالمت دهان در بسته خدمات سالمت و بسته 
جایگاه مطلوبی ندارد. در سطح خدمات بهداشت عمومی، 
سالمت دهان اهمیتی ندارد و در سطح خدمات بهداشت 
دهان و پیشگیری بدلیل نگاه نامناسب به نیروهای حد 
با  شدت  به  اخیر،  درسال های  دهان  بهداشت  واسط 
کمبود نیروی حدواسط بهداشت دهان در سطح کشور 
روبه روهستیم و تعداد کم موجود هم در خطر تبدیل 
وضعیت به نیروی حدواسط بهداشتکار دهان ودندان 
درمانگر هستند. در بخش خدمات دندانپزشکی نیز به 
 ، مالی  منابع   ، انسانی  منابع  نامناسب  مدیریت  علت 
منابع فیزیکی و اطالعاتی و با وجود تعداد بیش از حد 
نیاز دندانپزشک عمومی ومتخصص در سطح کشور و 
خرید تجهیزات فراوان ، بدلیل عدم تامین شرایط حضور 
وفعالیت دندانپزشکان بخصوص در مناطق محروم  و از 
سوی دیگر ضعف مالی اغلب مردم بدلیل فقدان پوشش 
بیمه ای بخش عمده خدمات دندانپزشکی و در نهایت 
عدم جلب مشارکت بخش غیر دولتی ، شاهد  پوشش 
نامناسب خدمات دندانپزشکی عمومی وتخصصی در 

سطح کشور بخصوص مناطق محروم هستیم.
لذا با عنایت به موارد فوق و در راستای سیاستهای 
دولت تدبیر و امید ، قاطعانه خواستاریم دستور فرمائید،  
پیشنهادات کارشناسی خبرگان دندانپزشکی کشور مدنظر 

قرار گیرد:
   برقراری نظام سطح بندی و ارجاع با تأمین و 
استقرارتعداد متناسب با نیاز نیروهای بهداشت عمومی، 
و   )Dental hygienist( دهان  بهداشت  کاردان 
دندانپزشک عمومی ومتخصص از بخش دولتی و غیر 

دولتی
توسعه مشارکت بخش غیر دولتی درکارکردهای 
4 گانه نظام سالمت از جمله : ارائه خدمات دندانپزشکی 

و سالمت دهان در سطح کشور
جهت دهی اعتبارت بخش دندانپزشکی از توسعه 

واحدهای ناکارآمد در بخش دولتی به سوی تامین منابع 
مالی پایدارارائه خدمات سالمت محور

توسعه بسته خدمات بیمه سالمت محور با اولویت 
گروههای هدف و محرومین

جهت دهی توسعه بخش دولتی ازمناطق برخوردار 
بسوی مناطق محروم

توقف رقابت بخش دولتی با بخش غیر دولتی 
در مناطق برخوردار

تضمین پوشش خدمات  دندانپزشکی در مناطق 
محروم و خدمات بهداشت دهان در کل کشور

توقف طرح تبدیل کاردان بهداشت دهان بهداشتی 
تحت هر عنوان به بهداشتکار دهان ودندان درمانی و 
در  اقدامات  این  از  ناشی  وارد شده  جبران خسارات 

سالهای اخیر
افزایش ظرفیت تربیت نیروی حدواسط بهداشت 

دهان )Dental hygienist( متناسب با نیاز کشور
ارائه الیحه لغو » قانون تربیت بهداشتکار دهان 
بهداشتی  بمنظور گسترش خدمات درمانی و  ودندان 
در روستاها « مصوب 1360/1/23 با عنایت به قانون 
تشکیل وزارت بهداشت، وجود دندانپزشک مازاد بر 

نیاز و شرایط فعلی  کشور
توقف افزایش تعداد دانشکده ها و پذیرش دانشجو 

در مقاطع دکترای دندانپزشکی عمومی، تخصصی
تعدیل تعداد دانشکده های دندانپزشکی کشور و 
پذیرش دانشجو در مقاطع دکترای دندانپزشکی عمومی، 
و  ها  برنامه  اهداف  با  متناسب  فلوشیپ  و  تخصصی 

آمایش سرزمین
 جناب آقای رئیس جمهور: 

به پیوست نامه های امضا شده توسط بیش از 1700 
دندانپزشک متخصص پیرامون بخش مهمی از مطالبات 
فوق )پیوست 2، امضا جهت توقف فوری طرح تبدیل 
وضعیت کاردان بهداشت به بهداشتکار و پیوست 3، 
امضا جهت کاهش ظرفیت پذیرش رشته دندانپزشکی 
اعم از عمومی و دستیاری(، به حضور تقدیم می شود. 
اینجانبان، اعضای هیات علمی، متخصصین و دستیاران 
تواضع،  و  احترام  نهایت  در  دندانپزشکی،  تخصصی 
همراه با جامعه ی دندانپزشکی به تدبیر شما امید داریم.

 با سپاس بیکران
تخصصی  دستیاران  و  متخصصین  از  جمعی 

دندانپزشکی سراسر کشور

وزیر بهداشت: 

گسترش فعالیت های اجتماعی
برنامه جدید وزارت بهداشت

وبدا: وزیر بهداشت با بیان این که عمق بخشیدن و گسترش فعالیت های 
اجتماعی، یکی از برنامه های وزارت بهداشت در دوره جدید است، 
گفت: »در طی سه چهار سال گذشته، در حوزه خیرین و مشارکت های 
مردمی برکات زیادی را دیده ایم.« سیدحسن هاشمی در جلسه دیدار 
با دبیرکل و اعضای هیات مدیره جدید مجمع خیرین سالمت، افزود: 
»در مجموعه وزارت بهداشت نیز معاونت اجتماعی را ایجاد کردیم، 
چراکه به وجود چنین معاونتی برای رسیدگی به امور وسیع اجتماعی 
همچون توانبخشی برای توانمندسازی مردم، نیاز است تا از مسیر 
آموزش و مهارت آموزی به امر پیشگیری توجه بیشتری شود.« هاشمی 
خاطرنشان کرد: »در امر درمان نیز سمن های متعددی وجود داشت که 
باید جایی سامان پیدا می کردند و معاونت اجتماعی در این زمینه کمک 
شایانی کرد. در عین حال خیرینی مانند هنرمندان و ورزشکاران وجود 
دارند که شاید قدرت جذب آنها در مجمع خیرین نباشد، ولی در آن 
مجموعه ها می توانند فعالیت داشته باشند.« وزیربهداشت ادامه داد: »در 
حوزه خیرین ایجاد هماهنگی در صف و ستاد امری ضروری است، 
مخصوصا زمانیکه به بیمارستان های شهرستان ها می رویم، در محیط 
صف هماهنگی اهمیت بیشتری پیدا می کند که با شخصیت واالی 
مرحوم حاج آقا نیری این مهم تحقق پیدا کرده بود و از این پس نیز 
دکتر شهریاری آن را به خوبی و در همان مسیر با انرژی مضاعف پیش 
خواهد برد.« هاشمی گفت: »یکی از برنامه های جدی بنده در دوره 
جدید عمق بخشیدن و گسترش همین فعالیت های اجتماعی است. 
طرح تحول سالمت باید مراقبت شود تا با برطرف کردن اشکاالت از 
هر جهت پایدار شود.« هاشمی افزود: »معتقد هستم که ظرفیت های 
بسیاری در کشور وجود دارد، چنانچه هنر کشف ظرفیت های بالقوه 
و تشویق و تبلیغ اقدامات آنها در سطح کشور را داشته باشیم، کمک 
شایانی به مردم کرده ایم؛ چراکه نیکوکاران بسیاری وجود دارند که 
عالقه مند به کارهای خیر هستند، اما با راهکار چگونگی کمک آشنایی 
ندارند، لذا وجود دفاتر مجمع خیرین در سطح کشور و انسان های 
شریفی که در این راستا دعوت به همکاری شده اند، مسیر را هموار 
کرده است.« وزیربهداشت گفت: »خوشبختانه روسای دانشگاه ها هم 
در این زمینه افراد فعالی هستند و امید است در دولت دوازدهم عزم 
همگی جزم باشد تا کارنامه درخشانی را رقم بزنیم و البته جذب جوانان 

در کارهای خیرخواهانه خالی از لطف نخواهد بود.«

امینی فرد:
تضمین منابع مالی طرح تحول سالمت

 با هماهنگی مجلس و دولت
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر هماهنگی دولت 
و مجلس برای تضمین منابع مالی طرح تحول سالمت، گفت: »اجرای 
سیستم ارجاع الزمه کارآمدی حوزه بهداشت و درمان است.« محمدنعیم  
امینی فرد در خصوص خالءهای جامعه پزشکی، گفت: »در ارتباط با 
مباحث کالن پزشکی؛ موضوع تضمین منابع مالی طرح تحول سالمت 
از معضالتی است که در دوره جدید مجلس و دولت باید به صورت 
مشترک و با توافق و هم زبانی برطرف شود.« نماینده مردم ایرانشهر، 
سرباز، دلگان، فنوج، الشار، بنت و آشار در مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: »با توجه به نکات مثبت اجرای طرح تحول سالمت در 
جامعه به اصالح برخی رویکردها هم باید پرداخته شود و از سوی 
دیگر کنترل هزینه ها هم باید مورد نظر قرار گیرد تا کار بر زمین مانده ای 
نهادینه سازی سیستم ارجاع که از آن سالیان سال صحبت شده در دولت 
دوازدهم باید محقق شود.« وی با اشاره به توفیقات سایر کشورها برای 
داشتن سیستم بهداشت و درمان کارآمد، افزود: »نقطه آغازین توفیقات 
سیستم بهداشت و درمان کارآمد، سیستم ارجاع است لذا امیدواریم با 
رای قاطعی که نمایندگان مجلس در جلسه رای اعتماد به وزیر بهداشت 
و درمان دادند، در دوره مدیریت جدید طرح تحول سالمت استمرار 
و اصالح رویکردها محقق شود.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی، یادآور شد: »نمایندگان نیز تالش خواهند کرد 
تا منابع پایداری برای حوزه سالمت تعریف کنند تا مجموع بدهی ها 

پرداخت و برنامه های پیش رو به راحتی عملیاتی شود.« 

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

فضای دفاع از حق و حقوق پزشکی دچار 
خالء است

خانهملت: نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از 
خالء فضای دفاع از حق و حقوق پزشکی، گفت: »شأنیت جامعه پزشکی 
باید حفظ شود لذا نظام پزشکی باید این فضا را ایجاد کند.« محمدحسین 
قربانی ضمن تبریک به مناسبت روز پزشک به همه جامعه پزشکی در 
خصوص خالءهای جامعه پزشکی، گفت: »با تمام کارهای بزرگی که 
جامعه پزشکی انجام داده یکی از مهم ترین خالء ها اینکه تاکنون فضایی 
جامع و کاملی برای دفاع از حق و حقوق پزشکی ایجاد نشده است.« 
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
»هرچند آحاد مردم به گردن حاکمیت و جامعه پزشکی به دلیل سوگند 
و تحصیالت پزشکان حق دارند اما شأنیت جامعه پزشکی باید حفظ 
شود.« وی افزود: »انتخابات هفتمین دوره نظام پزشکی با روش جدید و 
مشارکت باالیی انجام شد، لذا امیدواریم با تشکیل دوره جدید که در سوم 
شهریور شورای عالی و رئیس کل آن هم انتخاب می شود، نظام پزشکی 
مقتدری ایجاد شود.« نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی، یادآور شد: »تشکیالت صنفی نظام پزشکی به خوبی 
می تواند از حق و حقوق جامعه پزشکی دفاع کند، بنابراین امیدواریم با 

آغاز به کار دوره جدید فضای دفاع از جامعه پزشکی گسترده تر شود.«

اخبار

فارس: معاون وزیر بهداشت و سرپرست دانشگاه شهید بهشتی از ابالغ 
سند راه درمان طی چند روز آینده خبر داد. محمد آقاجانی معاون درمان 
وزیر بهداشت و سرپرست دانشگاه شهید بهشتی اظهارداشت: »به منظور 
اجرایی شدن بند 1-8 سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه 
سالمت مبنی بر استقرار نظام سطح بندی خدمات سالمت و اجرای بند الف 
ماده 72 و بند ث ماده 74 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری 
اسالمی ایران )مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسالمی(، سند نقشه 
راه درمان 1404 )سطح بندی خدمات درمانی نظام سالمت(  کشور؛ که 
براساس مطالعات جمعیتی، محاسبه بار بیماری ها، مهاجرت و دسترسی 
بیماران، وضعیت جغرافیایی کشور و مقایسه با سایر کشورهای منطقه  و 
کشورهایی با درآمد سرانه مشابه تدوین و نهایی شده است و  در چند 
روز آینده ابالغ خواهد شد.« وی افزود: »این سند نقشه آینده خدمات 
تشخیصی درمانی را تا سال 1404 در کشور ترسیم نموده و اجرای آن 

سهم بزرگی در رشد و توسعه کشور خصوصًا ایجاد عدالت در توزیع 
منابع و خدمات سالمت و دسترسی آحاد مردم به ویژه در مناطق محروم 
بندی  »سطح  داد:  ادامه  بهداشت  وزارت  درمان  معاون  داشت.«  خواهد 
خدمات درمانی شامل بیمارستان ها، مراکز جراحی محدود، برخی دیگر 
از موسسات پزشکی، 8 نوع تجهیزات پزشکی سرمایه ای سنگین و نیروی 
انسانی شامل پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و کادر پزشکی می شود. 
براساس این سند حداقل جمعیت یک شهرستان برای تأسیس بیمارستان 
بیمارستانهای  این  تخت  حداقل  و  نفر  هزار   50 دولتی  تعرفه  با  جدید 
جدید 60 تخت خواهد بود.« آقاجانی گفت: »در شهرهای مرکز استان به 
ازای هر 1000 نفر جمعیت 1/5 تخت بستری با تعرفه دولتی و در سایر 
شهرهای کشور به ازای هر 1000 نفر جمعیت، 1 تخت بستری با تعرفه 
دولتی ضرورت دارد. تخت های باقیمانده یعنی فاصله »تعداد تخت های 
با تعرفه دولتی« با »تعداد کل تخت های برآورد شده برای هر شهرستان« 

با منابع بخش خصوصی، عمومی و یا خیریه ایجاد می شود.« وی افزود: 
»مدیران، اندیشمندان و کارشناسان حوزه درمان وزارت بهداشت، دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان و سایر دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور طی 
یک سال و نیم کار عملیاتی و کارشناسی این سند مهم و ملی را تدوین 
کرده اند.« سرپرست دانشگاه شهید بهشتی گفت: »این سند تا سال 1404 
در کشورمان فرصت ایجاد 73 هزار تختخواب بیمارستانی جدید با تعرفه 
دولتی و 40 هزار تختخواب با تعرفه خصوصی را فراهم می کند و موجب 
بهبود دسترسی آحاد مردم در سراسر کشور به ویژه نقاط محروم به خدمات 
درمانی به صورت عادالنه می شود و نقش بسزایی در توسعه پایدار و 
همه جانبه مناطق محروم کشور خواهد داشت.« آقاجانی خاطرنشان کرد: 
»این موضوع بستر بزرگی برای اشتغال به ویژه در گروه های بهداشتی، 
درمانی ایجاد می کند و فقط به صورت مستقیم می تواند بیش از 300هزار 

فرصت شغلی جدید ایجاد کند.« 

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

ابالغ سند ملی نقشه راه درمان طی چند روز آینده

نامه اعتراضی 1700 نفر از متخصصین دندانپزشکی کشور به رئیس جمهور  
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