
وزیر بهداشت

وزیر بهداشت طب ایرانی را مکمل طب مدرن خواند 
و درباره مباحثی که با عنوان »طب اسالمی« مطرح 
می شود، گفت: »روحانیت خود اعالم کرده است که 
چیزی به نام طب اسالمی نداریم. تنها طب سنتی داریم 
که در ایران همان طب ایرانی است و خوشبختانه این 

روزها رو به گسترش است.«
سیدحسن هاشمی در گفت وگو با ایسنا در بخشی 
»طب  عنوان  با  که  مباحثی  درباره  از صحبت هایش 
احتمالی  اسالمی« مطرح می شود و سوء استفاده های 
از این عنوان اظهار کرد: »روحانیت خود اعالم کرده 
است که چیزی به نام طب اسالمی نداریم. تنها طب 
ایرانی است و  ایران همان طب  داریم که در  سنتی 
خوشبختانه این روزها رو به گسترش است و دولت 
از آن می داند.« وی  به حمایت  را موظف  هم خود 
افزود: »برخی به دنبال خط کشی میان طب مدرن و 
طب اسالمی نباشند و دستاوردهای بشری را تخطئه 

نکنند. نه دین به ما این اجازه را می دهد، نه مراجع 
موافق آن هستند و در قرن بیست و یکم نه با عقل 
همخوانی دارد. بخشی از آنچه که برخی به عنوان طب 
اسالمی معرفی می کنند، سوء استفاده  از توصیه هایی 
است  مهم  خیلی  اما  داشته اند،  اطهار  ائمه  که  است 
که در چه سنی و برای چه فردی و در چه شرایطی 
به  بهتر است  این زمینه  برد. در  بهره  از آن  می توان 
کسانی همانند آیت اهلل ری شهری که در همین حوزه 
دو کتاب نوشته اند، آیت اهلل جوادی آملی و بزرگان 

حوزه که صاحب نظر هستند، مراجعه شود.«
وزیر بهداشت افزود: »حداقل در این بخش از دین 
سوء استفاده نکنند. اگر فردی در لباس روحانیت یا 
غیر از لباس روحانیت به عنوان طب اسالمی کسی را 
مداوا کرده است و او معالجه نشده یا از دنیا رفته و یا 
عارضه ای بر او تحمیل شده است، آن را به حساب 
اسالم نگذاریم. اسالم این روزها به اندازه کافی مظلوم 

است، الاقل در این حوزه به مظلومیت آن اضافه نکنیم.«
گرانقدر  میراثی  ایرانی  »طب  کرد:  اظهار  هاشمی 
است و همه به دنبال توسعه آن هستیم. البته حدود 
۱۵۰ سال مغفول مانده بود و امروز که به آن توجه 
خوشبختانه  هستند.  تخطئه  دنبال  به  برخی  می کنیم 
جامعه خودش هوشیار است و می فهمد و از مزایای 
طب ایرانی بهره مند است و در کنار آن از طب مدرن 
نیز استفاده می کند.« وی خاطرنشان کرد: »اعتقاد ما 
بر این است که طب ایرانی مکمل طب مدرن است 
و پزشکان نیز باید آن را بپذیرند. طب ایرانی میراث 
گرانقدری است و باید از آن مراقبت کنیم. اکنون که 
مردم به آن اعتماد دارند، باید آن را تقویت کنیم. از 
یک سو افراطی ها تخطئه نکنند و از سوی دیگر افراد 

ناباب دین را وسیله سودجویی قرار ندهند.«
وی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره لزوم 
حضور همراه بیمار در بیمارستان ها برای انجام برخی 

کارهای بیمار، اظهار کرد: »این مشکلی است که متاسفانه 
مردم و همکاران ما به ویژه پرستاران به دلیل کمبود 
نیروی انسانِی کمک پرستار و خدمه با آن روبرو هستند 
و به همین دلیل بخشی از کارها را همراه بیمار انجام 
می دهد.« وی افزود: »تعداد پرستارها کم است و این 
امور  امیدواریم سازمان  کرده ام.  بیان  بارها  را  مسئله 
استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای 
اسالمی برای بهبود شرایط آن تالش کنند، زیرا این 
مسئله می تواند در رضایتمندی مردم و در عین حال 
پیشگیری از فرسودگی نیروی تخصصی موثر باشد.«
رعایت  برای  »نه  کرد:  تصریح  بهداشت  وزیر 
بخواهیم  اگر  تنها  بلکه  بین المللی  استانداردهای 
استانداردهای کشورهای همجوار خود را هم رعایت 
کنیم، حداقل به ۷۰ هزار نیرو در اورژانس بیمارستانی، 
بیمارستانی و در بخش های مختلف  پیش  اورژانس 

نیازمندیم.«

400 تـخـت بیمـارستـانـی
  گروگان بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان ها

ناصر صدر ممتاز
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

از قدیم االیام در سوابق پزشکی بشر، حفظ و 
ثبت و ضبط اطالعات بیماری از امور بسیار مهم 
به شمار می رفته به نحوی که تصورش موجب 
تصدیق بوده است و از ازمنه قدیم این مهم 
همواره مورد توجه آگاهان فن طبابت بوده به نحوی که پیشینه دریافت 
خدمات درمانی فرد را در تنظیم پروتکل درمانی آتی وی ذی نقش 
دانسته اند. آنچه در این میان مهم است، رویکرد حفظ و نگهداری 
اسناد بستری بیماران، همگام با سایر ابعاد توسعه در کشور های در 
حال توسعه از جمله کشور ما بوده که نه تنها رشدی نداشته، بلکه 
رویکرد ایستای آن صدمات جبران نا پذیری بر چگونگی حفظ اسناد 
درمانی بیماران وارد نموده و در طرح تحول سالمت وزارت متبوع 

هم این مهم، در حیطه عمل مغفول مانده است.
علی رغم نیاز مبرم کشور به توسعه تخت های بیمارستانی و کمبود 
منابع مالی جهت ساخت بیمارستان های جدید و با عنایت به حدود 
ده میلیون نفر بار بستری سالیانه در کشور، هرساله تقریبا فضایی 
پزشکی  بایگانی مدارک  اشغال  در  بیمارستانی  معادل 4۰۰ تخت 
بهداشت  وزارت  دستورالعمل  طبق  و  می گیرد  قرار  بیمارستان ها 
مبنی براینکه الزم است اسناد بستری بیماران تا ۱۰ سال توسط مراکز 
درمانی در بایگانی نگهداری شوند، در پایان سال دهم چنانچه رشد 
جمعیت را صفر فرض کنیم، فضایی معادل 4 هزار تخت بیمارستانی 
در اشغال بایگانی های مدارک پزشکی بیمارستان ها خواهد بود. ضمن 
اینکه همین فضای اشغال شده کنونی جهت بایگانی مدارک پزشکی 
در بیمارستان ها نیز عدد بسیار قابل توجهی است و این در حالی 
است که شعار دولت الکترونیک دولتمردان، گوش فلک را پر کرده 
و از این مهم که تهدیدات بسیاری هم برای حفظ مدارک مذکور 
که در اکثر بیمارستان ها از شرایط نگهداری مطلوبی برخوردار نبوده 
و هم حوادث بسیاری از قبیل بروز حریق را به صورت یک تهدید 

بالقوه قریب الوقوع در خود دارد، غافل مانده اند.
 آزاد سازی  فضاهای مذکور فعلی و پیشگیری از اختصاص 
فضا برای امر مذکور در آتیه و تخصیص آن به امر مستقیم درمان و 
یا خدمات مرتبط با آن، می تواند منشا اثرات کثیره و مهمه ای بدون 
صرف هزینه هنگفت برای ساخت برخی از بیمارستان ها گردد و 
در طی ۱۰ سال، حد اقل در فضایی معادل 4 هزار تخت بیمارستانی 
پرونده ها  اسکن  و  الکترونیک  رویکرد  با  و  می شود  صرفه جویی 
که حتی می توان نسخه ای از آن را در اختیار بیمار که مالک اصلی 
اطالعات پرونده است، قرارداد ، منشا تحولی عظیم در این عرصه 
گردید. این مهم میسور و میسر نمی باشد مگر با عزم جزم مسئولین 
وزارت بهداشت و در راس آن وزیر محترم در تعامل با قوه قضاییه 
که در گذشته تنها مانع و رادع این امر محسوب می شدند و از نظر 
محاکم، صرفا پرونده های کاغذی مالک مستندات محسوب می شد. 
اما به نظر میرسد درحال حاضر بستر این امر در قوه قضاییه آماده 
بوده و تعامل مذکور می تواند منجر به تهیه دستور العملی در این 
حیطه گردد تا مشکل چند ده ساله بیمارستان ها مرتفع و گامی مهم 

در راستای اقتصاد مقاومتی در این عرصه برداشته شود.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل مطرح کرد

آغاز فصل جدیدی در روابط
 ایران و ژاپن در حوزه سالمت

وبدا: قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل از برگزاری سومین 
اجالس تجهیزات پزشکی ایران و ژاپن خبر داد. محسن اسدی الری 
ضمن اعالم این خبر گفت: »این اجالس به همت گروه تجهیزات پزشکی 
ژاپن ) OMETA ( که متشکل از ۱68 شرکت تجهیزات پزشکی است، 
در سفارت جمهوری اسالمی ایران در ژاپن برگزار شده است.« وی با 
بیان این که در این اجالس بیش از 6۰ شرکت ژاپنی مشارکت دارند، 
گفت: »دکتر مسائلی مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت 
بهداشت و دکتر قریب عضو کمیته فنی تجهیزات پزشکی و رئیس 
هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، سیاست های وزارت 
بهداشت در حوزه تجهیزات پزشکی را تبیین کردند.« اسدی الری افزود: 
»بازار تجهیزات پزشکی ایران، وضعیت واردات، همکاری های متقابل، 
ساخت تجهیزات پزشکی، انتقال دانش و فناوری تجهیزات پزشکی و 
همکاری های تحقیق و توسعه از جمله موضوعاتی بود که توسط مدیر 
کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت به آن پرداخته شد و شرکت های 

خارجی نیز متقابال نقطه نظراتشان را در این زمینه ها بیان کردند.«
قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل افزود: »انتظار این است که 
بعد از باز شدن فضای سیاسی بین دو کشور و نیز تعهد سیاسی مقامات 
عالی رتبه دو کشور ایران و ژاپن و همچنین امضای سند همکاری های 
اقتصادی و تامین مالی بین دو کشور که بالغ بر ۱۰ میلیارد دالر است، 
اقدامات بسیار مناسبی در راستای گسترش همکاری های دو کشور در 
حوزه سالمت صورت گیرد.« اسدی الری در ادامه با اشاره به مذاکرات 
صورت گرفته بین مقامات ایرانی و ژاپنی گفت: »سرپرست سفارت 
ایران در ژاپن نیز از برگزاری مطلوب مذاکرات و حمایت جدی کشور 
ژاپن از حوزه سالمت و گسترش همکاری های دو کشور در حوزه 
سالمت خبر داده است.« قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل در 
پایان با اشاره به امضای دو پروژه همکاری مشترک در زمینه سالمت، 
افزود: »می توان گفت فصل جدیدی در روابط نظام سالمت دو کشور 
و همچنین حمایت دولت ژاپن از اقدامات وزارت بهداشت ایران ایجاد 

شده است و امیدواریم که به اهداف و نتایج مطلوبی برسیم.«

یادداشت وارده

خـبـر

رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس گفت: »بی تردید بیماران خاص 
به دلیل شرایطی که دارند، باید مورد عنایت ویژه ای قرار بگیرند بنابراین 
اگر وزارت بهداشت از تامین هزینه های این قبیل بیماران سر باز می زند، 

امری خالف قانون و اخالق انجام داده است.«
همایون هاشمی در واکنش به انتشار خبری از سوی سخنگوی سازمان 
غذا و دارو مبنی بر اینکه داروهای میلیاردی بیماری نادر SMA در دارونامه 
تایید  رسمی کشور ثبت نشده و تجویز آن در کشورهای دیگر مورد 
سازمان غذا و دارو نیست، گفت: »میزان تظاهر بیماری های نادر یک 
قالب خاصی داشته و تراکنش آن بسیار پایین بوده و درمان آنها نیازمند 
برنامه های تخصصی و علمی خاصی است، چرا که به دلیل مزمن بودن 
بیماری، سطح پاسخ دهی آنها به درمان پایین است، بنابراین درمان آنها به 

تامین اعتبارات کالن نیاز دارد.«
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس دهم ادامه داد: 
»اغلب خانواده بیماران مبتال به بیماری های نادر به دلیل تامین هزینه های 
درمان با مشکالت اقتصادی عدیده ای مواجه می شوند و این در حالی 

است که سال گذشته هم در قانون برنامه ششم توسعه و هم ماده واحده 
بودجه سال 96 بر این امر تاکید شد که بیماران خاص باید از مزایایی 
در جهت تامین هزینه های درمان خود بهره مند شوند که قطعا حق آنها 
هم بوده است.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: 
»بی تردید بیماران خاص به دلیل شرایطی که دارند باید مورد عنایت ویژه ای 
قرار بگیرند، بنابراین اگر وزارت بهداشت از تامین هزینه های این قبیل 

بیماران سر باز می زند، امری خالف قانون و اخالق انجام داده است.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآورشد: »مجلس به این دلیل از 
طرح تحول سالمت حمایت کرد که قرار بود اجرای آن باعث افزایش 
امکانات درمانی شود، همچنین  به  بیماران  سطح خدمات و دسترسی 

دریافتی از جیب مردم کاهش پیدا کند.«
رئیس فراکسیون غذا و دارو در مجلس، تاکیدکرد: »هم اکنون انتظار 
کنند که در روند  اقدام  به گونه ای  می رود مسئوالن حوزه سالمت 
اجرای طرح تحول سالمت بخشی از بیماران به دلیل کاهش سطح 
و اقدامی در تضاد با مفاد طرح تحول سالمت محسوب می شود.«خدمات دچار عوارض نشوند، چرا که قطعا این اقدام، ظلم مضاعف 

اعالم خبر پوشش  درمان مجلس،  بهداشت و  عضو کمیسیون 
با  را  آینده  سال  از  ناباروری  درمان  هزینه های  تمامی  بیمه ای 
وجود منابع تعیین شده برای حوزه سالمت غیرممکن دانست.
سوی  از  خبری  انتشار  به  واکنش  در  صدق  مره  سیامک 
بیمه ای همه  بر پوشش  مبنی  بودجه  برنامه و  اجتماعی  معاون 
سازمان  »از  گفت:  آینده  سال  از  ناباروری  درمان  هزینه های 
برنامه و بودجه درخواست می کنیم اعتباراتی که تاکنون برای 
وزارت بهداشت تعیین شده را پرداخت کند تا این وزارتخانه 
فازهای  وارد  و  دهد  انجام  را  خود  جدی  فعالیت های  بتواند 

جدید درمان شود.«
نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: »هم اکنون 
با کمبود شدید  برای اجرای طرح های خود  بهداشت  وزارت 
توجه  با  آینده  که سال  می شود  پیش بینی  و  بوده  مواجه  منابع 

به تامین داروهای گران و فوق تخصصی و پر هزینه بودن مراحل 
نباشد.«  امکانپذیر  مهم  این  اجرای  نازایی،  درمان 

وی تصریح کرد: »اگر درمان نازایی از جمله تعهدات وزارت 
در  که  رقمی  این  با  آن  کردن  عملیاتی  بگیرد،  قرار  بهداشت 

9۷ برای حوزه سالمت در نظر گرفته شده به راحتی  بودجه 
نیست.« امکانپذیر 

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآورشد: »البته در بودجه 
9۷ به طور خاص اعتباراتی برای درمان ناباروری تعیین نشده 
بودجه  الیحه  در  که  اعتباراتی  افزایش  با  اینکه  ضمن  است، 
در  وزارتخانه  این  شده،  گرفته  درنظر  بهداشت  وزارت  برای 
با مشکل مواجه خواهد شد.« نیز  انجام تعهدات کنونی خود 

تاثیر  بیان  در  مجلس،  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
کرد:  تاکید  ناباروری  درمان  دادن  قرار  بیمه ای  پوشش  تحت 
»اگر با تامین منابع در جهت تحت پوشش بیمه ای قرار دادن 
ناباروری اقدام شود، یکی از اهداف سیاست های کلی نظام مبنی 
بر افزایش جمعیت محقق می شود، چرا که بسیاری از افراد به 
دلیل باال بودن هزینه های درمان ناباروری از فرزندآوری محروم 
اعتبارات  پیش بینی  گروی  در  نیز  مهم  این  تحقق  اما  می شوند، 

خاص برای این بخش است.«

رئیس فراکسیون غذاوداروی مجلس پاسخ داد

 سرنوشت بسته های حمایتی بیماران خاص و نادر در سال 97 چه می شود؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

پوشش بیمه ای کامل درمان ناباروری در سال آینده غیرممکن است
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طب اسالمی نداریم 
طب ایرانی    

مکمل طب مدرن است


