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نبود بودجه چالش راه اندازی 
مراکز غربالگری

دبیراجرایی دومین کنگره بین المللی کلینیکال آنکولوژی ایران از 
تصمیم وزارت بهداشت برای راه اندازی مراکز غربالگری سرطان 
در شهرهای مختلف کشور خبر داد و گفت: »امیدواریم با تأمین 
منابع مالی امکان انجام این نوع تست های سرطان فراهم شود.«
احمد مافی با اشاره به اینکه مبتالیان به این بیماری در مراحل 
پیشرفته متوجه مشکل خود می شوند، گفت: »درشرایط کنونی، 
امکانات خوبی برای انجام تست های غربالگری سرطان در کشور 
به چه  باید  این تست ها  انجام  برای  نمی دانند  مردم  نداریم و 
مراکزی مراجعه کنند. این موضوع سبب شده است بسیاری از 
افراد مبتال به سرطان، با حاد شدن بیماری خود متوجه آن شوند.«
وی، اجرای طرح غربالگری سرطان را برای شناسایی و درمان 
به موقع بیماری ضروری دانست و اضافه کرد: »ترس از وجود 
افراد  است  دلیل دیگری است که سبب شده  بیماری سرطان 
عالقه ای به انجام تست های غربالگری سرطان نداشته باشند.«
مافی خاطرنشان کرد: »نگرشی که در جامعه به سرطان وجود 
دارد این است که این بیماری غیرقابل درمان است. متاسفانه 
درباره اصالح این تفکر و اینکه بیماری سرطان با روش های 
درمانی مختلف قابل درمان است اطالع رسانی خوبی صورت 
تالش  باید  رسانه ها  نگرش  این  اصالح  برای  است.  نگرفته 
افراد مبتال به  بیشتری کرده و به گونه ای عمل کنند که ترس 

سرطان از بین برود.«
وی با انتقاد از رویکرد صدا و سیما در معرفی افراد مبتال 
به سرطان به عنوان افراد مجرم خواستار تغییر این رویکرد شد 
و افزود: »در بسیاری از فیلم ها و سریال های تلویزیونی شاهد 
به  افرادی که مرتکب جرم و گناهان زیادی شده اند،  هستیم، 
به  زنی  انگ  می شوند.  مبتال  آن  مانند  بیماری هایی  و  سرطان 
بیماران مبتال به سرطان در صدا و سیما کار درستی نیست و 

باید اصالح شود.«
دبیر اجرایی دومین کنگره بین المللی رادیوتراپی و انکلوژی 
ایران، نبود مراکز مشخص و دایمی برای انجام تست غربالگری 
دانست  بیماران  هنگام  به  شناسایی  مانع  بزرگترین  را  سرطان 
و تست  غربالگری  مراکز  تدریجی  به صورت  »باید  افزود:  و 

سرطان درکشور راه اندازی شود.«
مافی اضافه کرد: »به تعداد کافی نیروی متخصص و توانمند 
برای انجام تست غربالگری و آغاز روند درمان بیماران تربیت 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  کار هستند. وزارت  آماده  و  شده 
پزشکی نیز برای ایجاد مراکز غربالگری سرطان اعالم آمادگی 
کرده است و تنها مشکل، تأمین منابع مالی برای آغاز فعالیت 

این مراکز است.«
دومین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی ایران از 22 تا 
24 آذر در سالن همایش های هتل المپیک تهران برگزار می شود.

رئيس فرهنگستان علوم پزشكي:
سالمت معنوي اسالمي جايگزين 

سالمت معنوي 
سید علیرضا مرندي رئیس فرهنگستان علوم پزشکي خبر داد: 
معنوی  سالمت  عنوان  پزشکي  علوم  فرهنگستان  پیشنهاد  »با 

اسالمی جایگزین سالمت معنوي شد.«
بنابر اعالم روابط عمومي فرهنگستان علوم پزشکي مرندي 
در توضیح این نام گذاري گفت: »با توجه به تفاوت مفهومي 
از  غربي  میان کشورهای  معنوی  موضوع سالمت  در  موجود 
جمله متون تدریسي دانشگاه هاي آمریکا ، و آنچه که در کشور 
ما و کشورهای اسالمی با اعتقادات مذهبی حاکم، وجود دارد، 
با پیشنهاد فرهنگستان علوم پزشکي این بعد سالمت در کشور 
ما با عنوان سالمت معنوی اسالمی مجدداً نام گذاري شده است.«

رئیس فرهنگستان علوم پزشکي سالمت معنوی را یکي از 
ابعاد مهم سالمت دانست و  گفت: »سالمت معنوي در دهه های 
اخیر در دنیا جایگاه ویژه ای پیدا کرده است که البته در دنیاي 
غرب و در ادیان غیر توحیدی بیشتر زندگی دنیوي را شامل 
مي شود و در حقیقت یک سالمت معنوي وجودي که در مباني 
آن عمدتًا  ارتباطي با دنیاي ابدي وجود ندارد، عنوان مي شود.«

مرندي افزود:  »سالمت معنوي اسالمي نه تنها شامل زندگی 
این دنیا مي شود بلکه، زندگی ابدي را که از ارزش و اهمیت 

واالتري برخوردار است نیز در نظر دارد.«
در  که  گرفته شود  نظر  در  باید  نکته  »این  کرد:   تاکید  وي 
مبحث سالمت معنوي ضمن استفاده از اطالعات و متون بدست 
از  که  آنچه  توحیدی  غیر  مکاتب  و  غربي  کشورهای  آمده ی 
به  ما منتقل می شود ، در غالب مسائل اسالمي  آن اطالعات 

و اعتقادي ما باشد.«
 رئیس فرهنگستان علوم پزشکي در خصوص اجرایي شدن 
آموزش  مقدمات الزم جهت  »تاکنون  بعد سالمت گفت:   این 
سالمت معنوي اسالمي برای کلیه گروه های پزشکي از جمله 
پزشک، پرستار و ماما و همچنین در عرصه ارائه خدمات فراهم 

شده است اما به مرحله اجرایي هنوز نرسیده است.«
وي در پایان تاکید کرد: »امید است که ضمن همکاري مستمر 
اساتید و صاحبنظران حوزه پزشکی با حوزه محترم علمیه قم به 
ارائه راهکارهاي مناسب و در نهایت دستیابي به سطح عملیاتي 

مطلوب در این خصوص نائل شویم.«
الزم به ذکر است پنجمین همایش ملی سالمت معنوی 26 و 

2۷ بهمن ماه سال جاری در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

اخبار مدیرعامل سازمان تأمين اجتماعی

نشدن  دیده  به  تأمین اجتماعی  سازمان  مدیرعامل 
بدهی های تأمین اجتماعی در الیحه بودجه 9۷ اشاره 
کرد و گفت: »در بودجه سال جاری 5هزار میلیارد 
تومان در مجلس برای پرداخت بدهی ها دیده شد و 
برای سال آینده هم مطمئن هستیم با تدابیر دولت و 
اجماع مجلس، خروجی بودجه به نفع پرداخت بخشی 

از مطالبات ما طبق برنامه ششم باشد.«
با  سید تقی نوربخش در نشست خبری مشترک 
مدیرعامل شستا با بیان اینکه امنیت اجتماعی و رونق 
سازمان  کارکردهای  بزرگترین  کار  و  کسب  فضای 
تأمین اجتماعی هستند گفت: »اگر تأمین اجتماعی وارد 
حاشیه شود، امنیت اجتماعی دچار اختالل می شود.«
وی درباره سیاست خروج از بنگاه داری گفت: »این 
امر از سیاست های سازمان در بخش سرمایه گذاری 
نهاد  عنوان  به  سرمایه گذاری  الزامات  به  و  است 
بیمه ای برمی گردد و ارتباطی با تعهدات سازمان ندارد. 
اموال سازمان مربوط به 42 میلیون بیمه شده است 
و سرمایه گذاری ها باید ریسک باال و سودآوری باال 
داشته باشند و حیاط خلوت شدن شستا با سیاست های 

تأمین اجتماعی مغایرت دارد.«
به  دولت  بدهی های  پرداخت  درباره  نوربخش 
تأمین اجتماعی عنوان کرد: »در ماده 14 برنامه ششم به 
صراحت دولت مکلف شده بدهی های تأمین اجتماعی 
را در عرض 5 سال و هرساله 10 درصد پرداخت 
  9۷ سال  بودجه   2 تبصره  در  آنکه  رغم  علی  کند. 
آمده دولت باید بدهی اش را به نهادهای عمومی و 
خصوصی بپردازد ولی این امر در بند ک تبصره 4 در 

الیحه بودجه 9۷ پیش بینی نشده است.«
اینکه  بیان  با  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
تأیید کند  باید میزان بدهی ها را  سازمان حسابرسی 
عنوان کرد: »در سال 96 سازمان حسابرسی، بدهی 
حداقل 30هزار میلیارد تومان را تا سال 94 تأیید کرد 
و گواهی داد اما مبلغ بیش از اینها است. اخیراً مجدداً 
گواهی و تأیید بدهی جدیدی در حال صدور است.«
نوربخش ادامه داد: »در بودجه سال جاری 5هزار 
میلیارد تومان در مجلس برای پرداخت بدهی ها دیده 

تدابیر  با  مطمئن هستیم  آینده هم  برای سال  و  شد 
دولت و اجماع مجلس خروجی بودجه به نفع پرداخت 

بخشی از مطالبات ما طبق برنامه ششم باشد.«

جزيیات واگذاری سهام تأمین اجتماعی به 
ذينفعان به زودی اعالم می شود

وی همچنین درباره واگذاری سهام به بازنشستگان 
و ذینفعان اظهار کرد: »شکل گرفتن صندوق و سبد 
بورسی با حاشیه ریسک پایین برای فروش سهام به 
ذینفعان در هیات امناء مصوب شده و تسهیالت و 

جزئیات آن در آینده اعالم خواهد شد.«
چقدر  صندوق  این  »اینکه  داد:  ادامه  نوربخش 
آورده دارد؟ به سیاست های خروج از بنگاه داری و 
ترکیبی از سهام بستگی دارد که در حال کار به روی 
امناء را دارد قطعًا  آن هستیم و چون مصوبه هیات 

این کار را امسال انجام خواهیم داد.«
سازمان  مالی  چرخش  به  اشاره  با  نوربخش 
میلیارد  هزار   12 به  ماه  یک  که طی  تأمین اجتماعی 
تومان می رسد اظهار کرد: »در زمینه احیاء و ارتقای 
سازمان و فضای کسب و کار اقدامات خوبی انجام 
دادیم. به عنوان مثال طی سال اخیر بخشودگی جرائم 
را در دو نوبت بازرسی از دفاتر قانونی را از 10 سال 
و  خرید  به  مربوط  موارد  و  رساندیم  سال  یک  به 
فروش را از مبنای حق بیمه و پیمان ها حذف کردیم.«
یارانه های  هدفمندی  محل  از  مبلغی  هیچ  دولت 
برای بیمه شدن حدود 1/5 میلیون نفر در سال گذشته 

پرداخت نکرده است.
وی ادامه داد: »در پی تعهدات بدون منبع در سال های 
نفر  400 هزار  میلیون و  در گذشته یک  که  گذشته 
بدون پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما بیمه شدند 
که ماهانه 220 میلیارد تومان برای آن هزینه می شود 
در حالی که بابت آن مبلغی به ما از سوی دولت و 

محل هدفمندی یارانه ها پرداخت نشده است.«
مختلف  کمک های  »همچنین  افزود:  نوربخش 
کارگاه ها  تا  داشتیم  زلزله  چون  امسال  درحوادث 

بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.«

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه 95 
تأمین اجتماعی از طریق  تا 96 درصد منابع سازمان 
این  »از  گفت:  می شود  تأمین  بیمه ای  فعالیت های 
کنار  در  است.  اهمیت  حائز  بیمه ای  اقتصاد  لحاظ 
فعالیت های اقتصاد بیمه ای، به کارکرد اقتصاد درمانی 

نیز توجه داریم.«

شرکت هايی که به تأمین اجتماعی تحمیل 
شدند

وی درباره بنگاه های واگذار شده به تأمین اجتماعی 
عنوان کرد: »عمده شرکت ها و بنگاه های تأمین اجتماعی 
از سال 6۷ تاکنون در راستای پرداخت دیون دولت ها 
واگذار شده و به نوعی تحمیلی بوده و طبق انتخاب 

سازمان تأمین اجتماعی نبوده است.«
نوربخش ادامه داد: »به ویژه تا سال 91، عمده این 
دولت  در  اما  بودند،  زیان ده  واگذار شده  بنگاه های 
یازدهم با توجه به سیاست شفافیت، نقدپذیرندگی و 
ریسک  کم وارد بازار سرمایه شدیم و در همین راستا  
دو شرکت تاپیکو و تیپیکو که 60 درصد از سرمایه 
و  کردیم  بورس  بازار  وارد  را  بوده  تأمین اجتماعی 

واگذاری بنگاه های دیگر نیز ادامه دارد.«

هلدينگ های شستا تجمیع می شوند
شرکت  مدیرعامل  لطفی  مرتضی  همچنین 
اظهار  این نشست  تأمین اجتماعی در  سرمایه گذاری 
جزو  کشور  هر  در  بازنشستگی  »نظام های  داشت: 

عوامل مقصر در پیشبرد اهداف هستند.«
وی ادامه داد: »در کشورهای توسعه یافته بنگاه های 
اقتصادی متعلق به صندوق های بازنشستگی است.«

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
بیان داشت: »شستا براساس ضرورت و براساس رسالت 
سازمان تأمین اجتماعی مسئولت تأمین رفاه و حفظ 

حقوق کارگران را بر عهده دارد.«
لطفی گفت: »3900 میلیارد تومان سرمایه اولیه این 
به 8  افزایش سرمایه آن  آینده  سازمان است که در 
هزار میلیارد تومان می رسد و 80 هزار میلیارد تومان 

نیز دارایی شستا محاسبه شده است.«
وی بیان کرد: »شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
شستا در 9 حوزه نفت و گاز، صنایع نوین، حمل ونقل 
جاده ای و دریایی، سیمان، انرژی، بانک و بیمه فعالیت 

می کند.«
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
بهینه سازی  ما  برنامه های  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با 
برنامه های راهبردی است، گفت: »براساس اصل 44 
قانون شستا از بنگاه داری خارج می شود و سیاست 

خروج از بنگاه ها را در دستور کار قرار داده ایم.«
لطفی ادامه داد: »140 شرکت شناسایی شدند که 
براساس تأیید هیأت مدیره شستا تا سال 98 از این 

شرکت ها خارج می شویم.« 
وی بیان کرد: »به دنبال تجمیع هلدینگ های شرکت 
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی هستیم و در یک بازه 
زمانی 9 هلدینگ شستا به 5 هلدینگ تبدیل خواهد 
و  بیمه  دارو،  گاز،  و  نفت  هلدینگ های  در  و  شد 

فناوری های نوین فعالیت خواهیم کرد.«
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، 
گفت: »ما به دنبال جذب سرمایه گذاری های خارجی 
هستیم و تاکنون پس از برجام 50 تفاهم نامه به امضا 
تفاهم نامه ها  کردن  عملی  دنبال  به  که  است  رسیده 
هستیم و دو مورد سرمایه گذاری در باکو و ارمنستان 

داشته ایم.«
ایران کانون توجه  افزود: »در حال حاضر  لطفی 
سرمایه گذاران خارجی شده است و ابراز تمایل داشته  اند 
این خصوص  در  و  باشند  داشته  نشست هایی  ما  با 

تفاهم نامه هایی نیز انجام داده ایم.«
تأمین اجتماعی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
گفت: »اولین کشتی مسافربری ساخت ایران به یکی 
از شرکت های ترکیه ای به مبلغ 29 میلیون دالر فروخته 
شده است و امیدواریم در آینده درخواست های دیگری 

برای ساخت این کشتی ها داشته باشیم.«
وی تأکید کرد: »امیدواریم تا اوایل نیمه سال آتی 
در راستای کاهش هزینه ها تجمیع هلدینگ های شستا 

به 5 هلدینگ را داشته باشیم.«
لطفی به تشکیل کمیته صیانت از حقوق کارگران 
از  کمیته صیانت  این  »براساس  اشاره کرد و گفت: 
ذخایر و سرمایه های کارگران از وظایف اصلی شستا 
قرار داده شده است و امیدواریم از دست اندازی به 

سرمایه های کارگران جلوگیری کنیم.«
تأمین اجتماعی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
افزود: »اخیراً نیز بخشنامه ای داشته ایم که بانک های 
اطالعاتی نیروهای متخصص را شناسایی و استفاده 

کنیم.«
وی درباره شفافیت سازی در شرکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی، گفت: »برای اولین بار همه واحدها 
در بورس جهت افکار عمومی عرضه شده است و 
شستا می توان گفت اولین شرکتی است که نظام هوش 

تجاری را شروع کرده است.«
تأمین اجتماعی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
شرکت  متأسفانه  گذشته  دوره های  »در  بیان کرد: 
تأمین اجتماعی حیاط خلوت سیاسی  سرمایه گذاری 
بوده است و افرادی با توصیه به شرکت سرمایه گذاری 
شده  پیگیری  و  بودند  شده  اضافه  اجتماعی  تأمین 
است تا افرادی که با توصیه های سیاسی وارد شستا 
شده بودند را عذرشان را بخواهیم. چرا که شرکت 

سرمایه گذاری تأمین اجتماعی حق الناس است.«
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ایسنا: سه سال از آغاز طرح تربیت کمک پرستار یکساله می گذرد؛ 
موضوعی که به اعتقاد معاونت پرستاری وزارت بهداشت جای خالی 
آن در بیمارستان ها احساس می شد و انجام شرح وظایف آن ها بر 
دوش همراهان بیمار بود. به همین دلیل باید نیرویی جداگانه برای 
آنها در نظر گرفته  می شد؛ اما این طرح از همان ابتدا مورد سوال قرار 
نیروها، محل سوال  این  نیز ضروری بودن آموزش  گرفت و هنوز 

بسیاری از منتقدان است.
کمک  نیروی  کشور  در  که  است  معتقد  پرستاری  نظام  سازمان 
بهیار بیکار وجود دارد و می توان از آنها به جای این کمک پرستاران  
کمک گرفت. قائم مقام این سازمان دالیل خود را برای غیرضروری 

دانستن ادامه تربیت این نیروها بیان کرد.
ابتدا  از  محمد شریفی مقدم اظهار کرد: »سازمان نظام پرستاری 
که  نشست هایی  با  بود.  یکساله  پرستار  تربیت کمک  مخالف طرح 
با مسئوالن آموزش متوسطه آموزش و پرورش و معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت داشتیم، هر دو اشتراک نظر داشتند، آموزش وپرورش 
متولی اصلی برگزاری آموزش دیپلم بهیاری است و این موضوع با 
مشارکت وزارت بهداشت انجام می شود. در نقاطی که پرستار کم 
است و نیاز به حضور بهیاری احساس می شود نیز بر اساس اعالم 
پرورش  و  آموزش  منطقه،  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاونت 

مجوز تاسیس هنرستان بهیاری را صادر می کند.«
وی ادامه داد: »کسانی می توانند در این آموزشگاه تحصیل کنند 
داشته  سال سن   18 حداکثر  و  داشته  را  راهنمایی  سوم  مدرک  که 
باشند. این افراد با سه سال تحصیل در این هنرستان، دیپلم بهیاری 
می گیرند. در نتیجه کسی که مدرک بهیاری می گیرد بیشتر از 21 یا 
22 سال سن ندارد. در سراسر کشور نیز فقط 1۷ مدرسه برای تربیت 
این نیروها وجود دارد. مدرک صادر شده هم مهر مشترک وزارت 

بهداشت و آموزش و پرورش را دارد.«
بهیاری  مدارک  اینکه  بیان  با  پرستاری  نظام  سازمان  مقام  قائم 
یکساله برای افراد 30 ساله و با تحصیالت باالتر از دیپلم نیز صادر 
شده است، تصریح کرد: »این یعنی تناقضی وجود دارد، به ما اعالم 
شد مدارک دیپلم بهیاری یکساله از مراکز مختلفی صادر می شود و 
بعضی از مراکز هم می گفتند افرادی که با این نام برای کار مراجعه 

کرده اند، به خوبی آموزش ندیده اند.«
می تواند  پرستاری  معاونت  اینکه  حاضر  حال  »در  افزود:  وی 
وارد آموزش این نیروها شود، مورد بحث است؛ چون آموزش تمام 
گروه های پزشکی و پیراپزشکی از طرف معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت انجام می شود. از طرفی هم بهیار زمانی تربیت می شد که 
پرستار کم بود، اما در حال حاضر 60 هزار دانشجو در گروه های 

مختلف پرستاری در کشور تحصیل می کنند و نیروی بهیار پاسخگوی 
نیازها نیست.«

قائم مقام سازمان نظام پرستاری همچنین اضافه کرد: »بعضی از 
کسانی که در ابتدای این طرح دوره های بهیاری یکساله را گذرانده اند، 
در  کار  بازار  نداشتن  دلیل  به  و  داشته اند  لیسانس  فوق  و  لیسانس 
رشته خود، جذب این دوره ها شدند. حتی به برخی مدرک بهیاری 
این  نام  شد،  انجام  که  پیگیری هایی  با  تدریج  به  شد.  داده  یکساله 
طرح به کمک پرستار یکساله تغییر نام داد. همچنین باید تاکید کرد 
که در سیستم پرستاری بخشی از خدمات تخصصی است و بخش 

دیگر اقدامات اولیه برای بیماران است.«
شریفی مقدم با بیان اینکه در حال حاضر 50 هزار کمک بهیار آماده 
به کار در کشور داریم، اظهار کرد: »ما در دیداری که با وزیر بهداشت 
التحصیل  فارغ  برای  کردن  صبر  جای  به  که  کردیم  اعالم  داشتیم، 
استفاده  کمک بهیار  نیروهای  از  می توان  پرستاران  کمک  این  شدن 
کرد، چون شرح وظایف آنها با کمک بهیاران چهار ماه دوره دیده 
مشابهت دارد و نیازی نیست یکسال دوره ببینند. همچنین نیروهایی 
که دوره کمک پرستاری می بینند، هزینه می پردازند. بخشی از آنها 
مدرک بهیاری دریافت کرده اند و به آنها قول بهیاری داده شده  است، 

اما شرح وظیفه آنها در حد کمک بهیار است.«
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استفاده از کمک بهیاران بیکار به جای کمک پرستاران يکساله


