
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 

کاهش 25  به  بیهوشی کشور  اعتراض جامعه  ماجرای 
درصدی تعرفه خدمات آنها، حاال دیگر به خبر تکراری و 
هر روزه رسانه های سالمت محور تبدیل شده است. یک 
سو اساتید، متخصصان و دانشجویان رشته بیهوشی قرار 
گرفته اند که نسبت به آنچه »بی عدالتی« می خوانند، معترض 
بوده و گفته اند که تا آخر خط، از پیگیری حق و حقوق شان 
کوتاه نمی آیند. در سوی دیگر، شورای عالی بیمه ایستاده که 
باتوجه به اکثریت داشتن وزارت رفاه و سازمان های بیمه گر، 
مدت هاست که متهم به جانبداری از خریداران خدمت شده 
است. طرف دیگر ماجرا، وزارت بهداشت است که اگرچه 
خود را به عنوان یک اقلیت یک رأیی در شورای عالی 
بیمه و طرفدار واقعی شدن تعرفه ها می داند، اما در ماجرای 
اعتراض جامعه بیهوشی متهم است که تئوری های منتج به 
کاهش تعرفه ها، از سوی بدنه کارشناسی این وزارتخانه به 

شورای عالی بیمه تزریق شده است. 
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، انجمن ها، اساتید و نخبگان رشته های مختلف 
جامعه پزشکی هم به عنوان ناظران و گاهی حتی داورانی 
هستند که به اقتضاء شرایط و خواستگاهی که دارند، هرکدام 
در برهه های مختلف اظهارنظری می کنند و راهکاری ارائه 
می  دهند. اما نمایندگان جامعه بیهوشی یک صدا می گویند 
باید اجرای ویرایش سوم کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات 
کامال متوقف شده و تا زمانی که ویرایش جدید به وسیله 
سازمان نظام پزشکی آماده نشده، به شرایط پیش از ابالغ 

ویرایش سوم بازگردیم.

مبنای اعتراضات، بی عدالتی های بین رشته ای 
است

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اما درخواست 
این گروه از پزشکان را برای توقف اجرای کتاب سوم تعرفه ها 

غیر ممکن می داند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، علی نوبخت 
در حاشیه برگزاری همایش روز بیهوشی، گفت: »این اقدام، 
یک پدیده حقوقی است و به این معنا است که نهادی که 
این موضوع را به قانون تبدیل کرده، اگر به نتیجه برسد که 
این بحث ایجاد تشنج کرده است، باید مجددا مسیری را طی 
کند و موضوع را به هیئت وزیران ببرد. زیرا این خود هیئت 
دولت است که می تواند مصوبات خود را تعلیق کند. ولی 
اینکه اجرای قانون از امروز تعلیق شود، ممکن نیست زیرا 
نهادهای نظارتی در این زمینه پیگیر و مصر هستند که قانون 
اجرا شود. بنابراین تنها راه این است که همان نهادهایی که 

این موضوع را به قانون تبدیل کردند مجددا به استناد اینکه این 
روند موجب بروز مشکالتی شده است، آن را اصالح کنند تا 
ویرایش جدید که توسط سازمان نظام پزشکی در حال انجام 
است، تبدیل به قانون شود و کمیسون بهداشت نیز کمیته ای 
برای نظارت بر حسن اجرای این قانون تشکیل خواهد داد.«
نوبخت با اشاره به اعتراضات اخیر جامعه بیهوشی گفت: 
»همه به اتفاق بر این عقیده هستند که بازتاب اعتراضات صنفی 
جامعه بیهوشی این بوده که اعتراضات به خاطر مسائل مالی 
به وجود آمده است در حالی که همین جامعه پزشکی در ایام 
جنگ جبهه را اداره کردند و امروز نیز اگر نیاز باشد، بدون 
کوچک ترین چشم داشت مالی حاضر به ارائه خدمات هستند. 
بنابراین باید این موضوع تبیین شود که مبنای اعتراضات، 
بی عدالتی های بین رشته ای بوده و این روند مورد قبول جامعه 

بیهوشی و ما نیست.«
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر اینکه جامعه 
پزشکی باید مشکالت خود را از مجاری معتبر مانند نظام 
پزشکی که متعلق به خود آنها است، پیگیری کنند، اظهار 
داشت: »خوشبختانه در حال حاضر محل هایی که متناسب 
با شان حرفه پزشکی باشد، وجود دارد و آنها باید تالش 
خود را برای رسیدن به عدالت از طریق این مجاری انجام 

دهند.« وی با بیان اینکه باید در این زمینه اصالحاتی صورت 
گیرد، اضافه کرد: »ما اتفاقات رخ داده را صالح نمی دانیم 
و معتقدیم که باید این روند اصالح شود. البته خوشبختانه 
امروز یک همدلی و همسویی در این جلسه مشاهده شد 
و امیدوار هستیم که قول معاونت درمان وزارت بهداشت 
برای دعوت از نمایندگان جامعه بیهوشی و نظام پزشکی 

برای اصالح قانون، عملیاتی شود.« 
پیش از این معاون درمان وزارت بهداشت گفته بود: »هیچ 
دیکته نوشته شده ای غلط نیست و می توان اصالحاتی در آن 
انجام داد و قول وزیر بهداشت نیز افزایش قیمت خدمات بود 
اما درخواست شورای عالی بیمه سالمت مغایر با افزایش قیمت 
خدمات بود.« قاسم جان  بابایی با بیان اینکه قرار است ذیل 
جلسه شورای عالی بیمه، کمیته ای تشکیل شود تا اختالف ها در 
تعرفه های پزشکی بازنگری شود، قول داده بود که نمایندگانی 
از سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و 

بودجه کشور در این کمیته حضور داشته باشند.

ما مخالف تحصن هستیم
علی نوبخت حقیقی در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
»البته ما مخالف اعتراضات از نوع تحصن در مکان های 

عمومی هستیم و معتقدیم که جامعه پزشکی باید مشکالت 
خود را از مجاری معتبر و از محل هایی مانند نظام پزشکی 
که متعلق به خود آنها است، پیگیری کنند. زیرا محل هایی 
که متناسب با شان این حرفه است وجود دارد و آنها 
باید تالش خود را برای رسیدن به عدالت از طریق این 

مجاری انجام دهند.«
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به مسئولیت 
سازمان نظام پزشکی برای اصالح و ویرایش کتاب جدید 
دبیرخانه شورای  »خوشبختانه  کرد:  تصریح  تعرفه ها، 
عالی بیمه ترجمه ویرایش چهارم کتاب تعرفه ها را به 
سازمان نظام پزشکی واگذار کرده است و تا جایی که 
تشکیل شده  ترجمه  برای  تیم هایی  دارم،  اطالع  بنده 
است. البته فقط یک مورد وجود دارد و آن مطابقت 
بحث اقتصادی این کتاب با وضعیت ایران است. بنابراین 
اگر این موضوع رعایت شود، عدالت بین رشته ای به 
وجود خواهد آمد. ضمن اینکه جامعه بیهوشی اعالم 
کرده اند که بعد از ترجمه بدون کم و کاست این کتاب، 
اگر نسبت ها کم و یا زیاد هم شود، بدون کم و کاست 
به وجود  این صورت عدالت  در  را می پذیرند و  آن 

خواهد آمد.«

حوزه  در  انسانی  نیروی  کمی  آمار 
استاندارد  از  پایینتر  پیراپزشکی 

جهانی 
خانه ملت: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، 
رفع اختالالت روانی را از سه اولویت اصلی حوزه سالمت 
کشور برشمرد و تسهیل روند جذب نیروی انسانی بیمارستان ها 
را منوط به ارسال الیحه از سوی دولت به مجلس دانست.
احمد همتی پیشنهاد اجرای پروژه مشترک وزارتخانه های 
اختالالت  گسترش  از  پیشگیری  برای  رفاه  و  بهداشت 
روانشناختی در جامعه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: »اختالالت 
روانشناختی از بیماری های شایعی است که قطعا می تواند در 
روش  زندگی و نحوه تعامل اجتماعی این بیماران تاثیرگذار 
عوامل  کردن  برطرف  و  ریشه ها  شناخت  بنابراین  باشد، 

ایجادکننده آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.«
نماینده مردم سمنان با تاکید بر اینکه هزینه کرد در اجرای 
پروژه  به منظور آسیب شناسی اختالالت روانشناختی باید 
مبتنی بر اقدامات کارشناسی شده و علمی باشد ادامه داد: 
»هم اکنون پرداختن به موضوع رفع اختالالت روانشناختی 
یکی از سه اولویت های اصلی حوزه سالمت کشور است، 
این پروژه می تواند  بنابراین هزینه کرد و مدیریت صحیح 

امنیت جامعه در ابعاد مختلف را تضمین کند.«
جذب نیرو در حوزه پیراپزشکی با اقبال مواجه نمی شود
وی در واکنش به اظهارنظر معاون وزیر بهداشت مبنی بر 
اینکه سالمت روان مردم در برخی از بیمارستان ها به دلیل 
عدم وجود نیروی انسانی تحت تاثیر قرار گرفته و الزم است 
سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس اقدامات الزم 
برای این استخدام ها را انجام دهند، خاطرنشان کرد: »موانع 
بیمارستان ها  در  انسانی  نیروی  استخدام  روند  در  موجود 
بیشتر در بخش پیراپزشکی به چشم می خورد، کما اینکه 
نیروی انسانی فعال کنونی کشور در این بخش، در مقایسه 
با استاندارد جهانی بسیار کم است.« همتی با اشاره به اینکه 
کاهش نیروی انسانی در حوزه پیراپزشکی ناشی از عدم تمایل 
فارغ التحصیالن برای فعالیت در این رشته است، تصریح 
کرد: »مشکل موجود در مسیر استخدام این نیروها بیشتر 
به عدم تمایل آنها برای فعالیت در این حوزه برمی گردد، 
تاجایی که حتی در تکمیل ظرفیت ها نیز این حوزه با استقبال 
مواجه نشد، چراکه ورود افراد برای تحصیل در این رشته 
بدون آگاهی صورت می گیرد، به همین دلیل فارغ التحصیالن 
این رشته رغبتی به فعالیت در بخش های درمانی ندارند.«

اینکه  بیان  با  درمان،  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس برای همکاری با وزارت بهداشت در جهت تسهیل 
روند استخدام نیروی انسانی در حوزه سالمت آمادگی کامل 
می کند،  احساس  بهداشت  وزارت  »اگر  یادآورشد:  دارد، 
بیمارستان ها  در  انسانی  نیروی  استخدام  در مسیر  موانعی 
وجود دارد، در جهت ارائه الیحه توسط دولت به مجلس 
اقدام کند. ضمن اینکه باید دفاع خوبی هم در این زمینه 
داشته باشد تا مجلس اقدامات قانونی الزم برای رفع موانع 

موجود را انجام دهد.«

پیشنهاد مدیرعامل سازمان انتقال به 
تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی

با  نشسست  در  خون  انتقال  سازمان  عامل  مدیر  ایسنا: 
تجهیزات  دانش بنیان  و  تولید کننده  شرکت های  مدیران 
پزشکی گفت: »فرهنگ سازی یکپارچه در تولید و توزیع 
و بازاریابی محصوالت، شناخت و ارتقای بازار و افزایش 
حجم تولید و تقویت دانش بازاریابی بین المللی و توجه به 
کیفیت از نکاتی است که برای به دست آوردن بازار منطقه 

برای شرکت ها ضروری است.«
علی اکبر پورفتح اله ضمن معرفی ظرفیت ها و امکاناتی 
که ایران می تواند در تصاحب بازار منطقه ای داشته باشد، 
انتقال  ملزومات  و  تجهیزات  کننده  تامین  شرکت های  به 
از  استفاده  و  منسجم  تشکیل یک تشکل  »با  خون گفت: 
ظرفیت های موجود در شرکت های خود، هسته قوی بازاریابی 
و برنامه ریزی تشکیل دهید تا با هدف به دست آوردن بازار 
منطقه ای فعالیت هدفمند منسجم و تعریف شده ای را در 
این راستا شکل دهیم.« وی با اشاره به نقش مهم ایران در 
ارتقای انتقال خون کشورهای منطقه و تدوین برنامه راهبردی 
انتقال خون این کشورها و تامین فرآورده های مورد نیاز و 
تجهیزات به صورت منطقه ای، گفت: »این ظرفیت بسیار 
مهمی برای شرکت های تولید کننده داخلی تحت برندهای 
معتبر بین المللی و ایجاد برندهای قابل اعتماد است تا محصول 
خود را در قدم اول به کشورهای منطقه و در قدم دوم به 

دنیا معرفی و عرضه کنند.«
»فرهنگ سازی  افزود:  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
یکپارچه در تولید و توزیع و بازاریابی محصوالت، شناخت و 
ارتقای بازار و افزایش حجم تولید و تقویت دانش بازاریابی 
به  برای  که  نکاتی است  از  کیفیت  به  توجه  بین المللی و 

دست آوردن بازار منطقه برای شرکت ها ضروری است.«
پورفتح اله تاکید کرد: »همکاری این شرکت ها در قالب 
یک انجمن یا کنسرسیوم می تواند با کمک خرد جمعی و 
ایجاد هم افزایی، به شناخت کمبودها و رفع نقاط ضعف و 

اصالح روندها منجر شود.« 

اخبار

وب دا: سرپرست سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه بهداشت، 
اولین اولویت کمیته بهداشت و درمان اربعین است، گفت: 
»بهداشت مادران باردار، اورژانس بیمارستان ها و پیش بیمارستانی 

و درمان، اولویت بعدی کمیته بهداشت و درمان است.«
پیرحسین کولیوند در نشست معاونین بهداشت و درمان 
وزارت بهداشت و رئیس سازمان اورژانس کشور که در مرز 
بین المللی مهران با موضوع ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

به زائران راهپیمایی اربعین حسینی)ع( برگزار شد، گفت: »ستاد 
مرکزی اربعین چند کارگروه دارد که یکی از این کارگروه 
ها بهداشت و درمان است و مسئولیتش برعهده اورژانس 
کشور است. در کارگروه بهداشت و درمان تمام دستگاه هایی 
که خدمات بهداشت و درمان ارائه می دهند، زیر مجموعه 
این کمیته در راهپیمایی اربعین خدمات ارائه می دهند.« وی 
افزود: »از جمله دستگاه هایی که خدمات بهداشت و درمان 
ارائه می دهند، می توان به بسیج جامعه پزشکی، معاونت درمان 
ستاد مشترک نیروهای مسلح )سپاه، ارتش و نیروی انتطامی(، 
تامین اجتماعی و شهرداری اشاره کرد و چنانچه خیرین و 
انجمن های مردم نهاد هم درصدد ارائه خدماتی باشند، باید 
زیر نظر کمیته بهداشت و درمان باشند.« کولیوند ادامه داد: 
»اولین اولویت در کمیته بهداشت و درمان بهداشت است که 
مدیریت بیماری های غیرواگیر و همچنین بهداشت محیط را 
شامل می شود و اولویت بعدی نیز بهداشت مادران باردار است.« 
وی گفت: »اورژانس بیمارستان ها و پیش بیمارستانی و درمان 
اولویت بعدی کمیته بهداشت و درمان است که در درجه اول 
بر آمادگی رخداد مسائل تروریستی تمرکز دارد. اقدامات ما در 

دو بخش داخل و خارج کشور ارائه می شود، ارائه خدمات 
در داخل کشور به وزارت بهداشت و خارج از کشور نیز به 
هالل احمر سپرده شده است. هالل احمر خدمات سرپایی و 
صحرایی ارائه می دهد و از سال گذشته تاکنون قرار شده تا در 
بیمارستان های کربال و نجف نیز متخصصین رشته های جراحی 
و جراحی زنان، قلب، داخلی، طب اورژانس، جراح عمومی، 
ارتوپد و جراح مغز و اعصاب را مستقر کنیم.« رئیس سازمان 
اورژانس کشور با بیان اینکه هالل احمر هرساله در بین راه 
چادر می زد و خدمات ارائه بهداشتی و درمانی می داد، گفت: 
»امسال هالل احمر در مراسم راهپیمایی اربعین کانکس هایی 
را جهت خدمات رسانی تعبیه کرده است که در نجف چهار 
درمانگاه، در مسیر 6 درمانگاه و در کربال نیز در دو مرکز 
اصلی خدمت ارائه می دهد و همچنین 8 اتوبوس آمبوالنس 

و 25 آمبوالنس به همراه دارد.«
کولیوند خاطرنشان کرد: »در مباحث بهداشتی و مدیریت 
بیماری های واگیر نیز 40 نفر از معاونت بهداشتی به هالل احمر 
معرفی شد و قرار است طرف عراقی کارت بهداشتی بدهد 
تا بتوانند در موکب های عراقی هم خدمت ارائه دهند، چراکه 

درمان بیماری ها در محل، جلوی ورود بسیاری از بیماری ها 
را به مرز ایران می گیرد.« وی با بیان اینکه نقش بهداشت در 
راهپیمایی اربعین پررنگ است، گفت: »حمل و نقل زباله ها 
نیز جزو مطالبات ما از عراقی ها است، لذا انباشت زباله ها نباید 
منجر به ازبین رفتن بهداشت محیط شود.« کولیوند گفت: 
»500 دستگاه آمبوالنس نیز در ایام منتهی به اربعین و پس 
از بازگشت زائران در این مرزها مستقر می شوند و با توجه 
به اینکه بیشتر زائران مرز مهران را برای عزیمت و بازگشت 
انتخاب می کنند در مسیر ایالم به مهران هر 15 کیلومتر یک 
آمبوالنس و از شهر مهران تا پایانه مرزی نیز هر سه کیلومتر 

یک آمبوالنس استقرار دارد.«
سرپرست سازمان اورژانس کشور تاکید کرد: »به منظور 
سرعت بخشی به رسیدگی به حادثه دیدگان، مصدومان و بیماران 
احتمالی در هر مرز بین یک تا 2 بالگرد مستقر می شود و همچنین 
2 بیمارستان صحرایی 30 تختخوابی متعلق به ارتش جمهوری 
اسالمی برای آمادگی در برابر حمالت تروریستی ، بیوشیمیایی ، 
هسته ای و بیولوژیک در مرزهای چزابه و شلمچه استقرار پیدا 
می کنند تا در صورت لزوم به حادثه دیدگان امدادرسانی کنند.« 

سرپرست سازمان اورژانس کشور:

بهداشت، اولین اولویت کمیته بهداشت و درمان اربعین است
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معاون درمان وزارت بهداشت، در سفر به مرز مهران:

۹ بیمارستان در منطقه مرزی ایران و عراق 
به زائرین کربال خدمات می دهند

معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص تفاهم نامه همکاری و خدمت رسانی 
به زائرین اربعین حسینی با اشاره به خدمت رسانی 9 بیمارستان در منطقه مرزی 
ایران و عراق به زائرین در ایام اربعین حسینی، گفت: »5 فروند هلی کوپتر، 500 
دستگاه آمبوالنس ، 400 پزشک، 6 هزار پرستار و پیراپزشک و 1500 نیروی 

بهداشتی آماده خدمت رسانی به زائرین هستند.«
قاسم جان بابایی در نشست مشترک هیئت وزارت بهداشت ایران و عراق 
در پایانه مرزی مهران در خصوص تفاهم نامه همکاری و خدمت رسانی به 
زائرین اربعین حسینی با اشاره به حضور 2 میلیون زائر ایرانی و حضور زائرین از 
کشورهای همجوار ایران مثل پاکستان و افغانستان در مراسم پیاده روی اربعین، 
گفت: »تعداد زائرین هر سال بیشتر می شود و وزارت بهداشت به منظور حفظ 

سالمتی زائرین نیز تدابیر خوبی اندیشده است.«

معاون درمان با بیان اینکه امسال 9 بیمارستان در منطقه مرزی ایران و عراق 
آماده خدمت رسانی به زائرین است، افزود: »البته بیمارستان های دیگر در استا ن های 
دیگر مثل همدان، کرمانشاه و حتی تهران نیز این آمادگی را دارند که به زائرین 
خدمات درمانی ارائه دهند.« وی با اشاره به استقرار 5 فروند بالگرد اورژانس در 
مناطق مرزی ایران و عراق در این ایام، افزود: »دو بیمارستان سیار 50 تختخوابی 

با تمام امکانات رادیولوژی، آزمایشگاه و اتاق عمل نیز در دو 
منطقه مرزی توسط وزارت بهداشت راه اندازی شده است 
و سپاه پاسداران و نیروی زمینی ارتش هم بیمارستان هایی 
برای مقابله با بیوتروریسم و خدمات درمانی به مردم طراحی 
کرده اند.« معاون درمان افزود: »از میان 500 دستگاه آمبوالنس 
نیز تعدادی اتوبوس آمبوالنس و موتورالنس در مناطق مرزی 

ایران و عراق نیز مستقر هستند.«
جان بابایی با تاکید بر اعزام40 نیروی بهداشت محیط 
به داخل خاک عراق گفت: »این نیروها به منظور مراقبت 

از عرضه سالم مواد غذایی غذا و طبخ سالم آنها حضور خواهند داشت.« وی 
افزود: »همچنین 6 کانکس در مرز میان ایران و عراق برای ارائه خدمت به 
زائرین آماده هستند و براساس تجارب سال های گذشته امیدواریم بتوانیم خدمات 
خوبی ارائه دهیم.«  معاون درمان وزارت بهداشت ضمن اشاره به وجود نیروی 
های پزشکی مجرب، ابراز امیدواری کرد شرایطی فراهم شود تا این پزشکان 
بتوانند در مرز ایران و عراق خدمات درمانی خوبی ارائه 
دهند. وی با بیان این که قرار است برای 200 نفر از پرسنل 
بهداشتی و درمانی ویزا صادر شود، افزود: »صدور ویزا برای 
این افراد باعث می شود تا در مرز برای ارائه خدمات پزشکی 

به زائرین بتوانند به راحتی تردد داشته باشند.«
جان بابایی افزود: »همچنین اکیپ پزشکی جهت بیماریابی 
در مرز ایران و عراق برای ارائه خدمت مستقر خواهند شد 
و این آمادگی را داریم که پزشکان متخصص و عمومی در 

بیمارستان های عراق مستقر کنیم.« 


