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جزئیات ضرب و شتم پزشک و کادر درمانی 
بیمارستان فارابی اصفهان

طاهره چنگیز: موضوع را توسط 
مراجع قضایی پیگیری می کنیم 
 صفحه 2 صفحه 2

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
چه میزان از حق درمان 
کارگران در سال 97 
هزینه درمان می شود؟

 صفحه 8
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 صفحه 3

 صفحه 6
نشست ماهانه خانه موسیقی برگزار شد

تالش برای ارتقای کف حقوق 
هنرمندان تحت پوشش بیمه

ابتال به بیماری قلبی با 
آلودگی صوتی خودروها

روی خط سپید

مديركل دفتر سالمت جمعیت وزارت بهداشت 
در گفت و گو با سپید تاكید كرد

نقش برنامه های 
واکسیناسیون  در کاهش 

مرگ ومیر نوزادان
وزير بهداشت

هیچ افزایش قیمتی 
در بخش دارو نداشته ایم
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قابل توجه هیئت مدیره 
انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است
اغلب اعضای جامعه پزشکی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند

»سپیـد« هر روز برای پزشکان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال می شود

همین امروز با ما تماس بگیرید:
info@sepidonline.ir :ایمیل           @sepidnewspaper :تلفن: 26151499 – 26151485            تلگرام

 صفحه 2

52×2 =  3 / 5
هزینه درمان  تامین اجتماعی در 5/ 3 سال اجرای طرح تحول سالمت     

=
  2 برابر هزینه درمان  تامین اجتماعی در  52 سال قبل از طرح تحول سالمت

  هزينه های درمان افزايش وحشتناكی پیدا كرده است.
  بهره وام تامین اجتماعی روزانه  6 میلیارد تومان است.

  نمی شود كسی وزير بهداشت يک كشور باشد و 
خودش همزمان بیمارستان خصوصی داشته باشد.

  در هیچ دوره ای به اندازه اين دوره، تعارض منافع 
جامعه پزشکی و منافع مردم گسترش پیدا نکرده بود
  آمارهای مربوط به پرداخت از جیب مخدوش است.
  بقای طرح تحول سالمت، به شدت جای ترديد دارد
  روند نئولیبرالیزه شدن اقتصاد كشور پیامدهای 

هولناكی برای جامعه خواهد داشت.

انتقادات حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا )س( 
در نشست »نگاهی به طرح تحول سالمت از اجرا تا به امروز«


