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اخبار آغاز  هفته سالمت

 علی اکبر ابراهیمی
هفته سالمت با شعار »سالمت برای همه« از یکم تا 
هفتم اردیبهشت ماه در سراسر کشور آغاز شد. بر اساس 
بهداشت هفته سالمت  اعالم روابط عمومی وزارت 
امسال با شعار کلی»سالمت برای همه از ابتدای هفته 

جاری آغاز شد. 
وزارت  سخنگوی  و  کل  معاون  حریرچی،  ایرج 
بهداشت در تشریح برنامه های این هفته به سپید گفت: 
»در هفته سالمت جلسات و برنامه های متعددی ازجمله 
مجامع استانی سالمت برگزار خواهد شد اما جوهره 
اصلی این رویدادها آن است که شعار سالمت همگانی 
که رویکرد اصلی برنامه ها است، را برای همه آحاد افراد 

جامعه و در همه جا فراهم کنیم.«
وی افزود: »در حقیقت پوشش همگانی سالمت هم 
به این معنی است که ما خدمات مورد نیاز بهداشتی 
و درمانی را به صورت عادالنه و بدون داشتن مشکل 
مالی و یا حتی دسترسی برای تک تک مردم فراهم کنیم؛ 
اتفاقی که می توان گفت یکی از اهداف اصلی طرح 

تحول نظام سالمت هم همین بوده است.«
حریرچی ادامه داد: »یکی از عناصر اصلی این اقدام 
توجه ویژه به عدالت در دسترسی و بهره مندی از امکانات 
موجود است. عنصر دیگر توجه به اقشار کم تر برخوردار 
و فقیر جامعه است. ازاین رو اگر شعار اصلی که هیچ 
اقدامی در حوزه سالمت نباید انجام گیرد مگر بهره مندی 
فقرا در اولویت نخست باشد، باید سرلوحه اقدامات 
باشد و زمانی از این امر اطمینان خاطر پیدا خواهیم 
کرد که عنصر اصلی که همان عدالت در دسترسی است 
جامه عمل پوشانده شود و همه آحاد مردم بهره مند از 

امکانات سالمت شوند.«

دسترسی عادالنه به سالمت حق مسلم 
شهروندای است

سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: »متأسفانه 
امروزه در دنیا یکی از مشکالتی که وجود دارد این 
است که هنوز دسترسی به سالمت یکی از علل فقر 
در جوامع مختلف است. به گونه ای که در حال حاضر 
از 10 درصد تا 35 درصد علت بروز فقر جدید در 
کشورهای مختلف را می توان به سالمت نسبت داد و 
این به مفهوم آن است که هزینه های مربوط به بیماری 

موجب به وجود آمدن فقر در جوامع شده است.«
حریرچی اضافه کرد: »از سوی دیگر فقر ناشی از 
بیماری یکی از بدترین نوع فقر است زیرا در این حالت 
به دلیل بیماری و نداشتن سالمت برگشت پذیری فرد 
بیمار به چرخه کار و اقتصاد دچار اختالل می شود. 
ازاین رو در برنامه های هفته سالمت هم توجه ویژه ای 
به موضوع فقر و فقرا شده و هم به مقوله عدالت نگاه 
ویژه ای شده است. زیرا دسترسی عادالنه عامه مردم 
به عدالت در بخش سالمت یکی از حقوق مسلم آنها 
است و فراهم آوردن این امکانات از وظایف و تکالیف 

حکومت ها است.«
وی ادامه داد: »همچنین در طول هفته بحث سالمت 
همگانی بدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی مطرح 
است و در آن توجهی به محل سکونت افراد نخواهد 
شد و از ارس تا سرخس و از خوزستان تا سیستان 
مورد توجه قرار خواهد گرفت. البته در این هفته مقابله 
با مشکالت و معضالت اجتماعی اعم از فقر، اعتیاد، 

بیکاری، مسکن و طالق مورد توجه قرار گرفته است.«
حریرچی در پایان اضافه کرد: »ترویج سبک زندگی 
سالم برای همه اقشار و اجتماعی شدن سالمت هم 
از دیگر رویکردهای هفته سالمت است که از عناصر 
مهمی هستند که باید مورد توجه جدی قرار گیرند تا 
نهادهای اجتماعی در این موضوع درگیر شوند و در 
نهایت روز آخر این هفته به نام منابع پایدار برای حوزه 
سالمت نام گذاری شده است. باید گفت که منابع پایدار 
از  بیش  باید  و  هستند  جامعه  تضمین کننده سالمت 
سایر موارد مورد توجه قرار گیرند زیرا می توان گفت 
که نیاز اصلی امروز حوزه سالمت داشتن منابع پایدار 

در این حوزه است.«
سرپرست روابط عمومی سازمان بیمه سالمت ایران 
هم در تشریح برنامه های این سازمان گفت: »هفته سالمت 
فرصت مغتنمی است تا اقدامات، فعالیت ها و سیاست های 
حوزه های سالمت به ویژه بیمه سالمت به عنوان یکی از 
مهم ترین ارکان وزارت بهداشت در طرح تحول سالمت 
نزد آحاد جامعه به ویژه مردم و نظام سیاست گذار و 

تصمیم گیری کشور اطالع رسانی و تبیین شود.«
محمد هاشمی افزود: »روابط عمومی سازمان در سالی 

که از سوی سازمان جهانی بهداشت به عنوان »پوشش 
همگانی سالمت، برای همه، در همه جا« نام گذاری 
شده، برنامه های متنوعی را  طراحی کرده است  که با 
حضور فعال ادارات کل استانی و در راستای گرامیداشت 
این هفته که از یکم تا هفتم اردیبهشت 97 در سراسر 

کشور برگزار می کند.«
هاشمی، تشکیل ستاد برگزاری مراسم هفته سالمت 
در اداره کل با هدف فرهنگ سازی و اطالع رسانی شعار 
سال بهداشت جهانی و تبیین سیاست ها و اقدامات سازمان 
بیمه سالمت ایران یکی از اقدامات این سازمان در هفته 
سالمت برشمرد و گفت: »برگزاری نشست خبری در 
خصوص جایگاه بیمه سالمت در نظام سالمت کشور 
و دستاوردهای آن و همچنین اقدامات انجام شده و 
برنامه های آتی، برنامه ریزی جهت دیدار مدیران کل با 
مسئولین و مقامات استانی اعم از ائمه جمعه، استانداران 
عملکرد  گزارش  ارائه  به منظور  مجلس  نمایندگان  و 
حوزه متبوع و استماع نظرات آنان، جلب توجه افکار 
عمومی به جایگاه بیمه سالمت و نقش محوری آن در 
طرح تحول سالمت از برنامه هایی است که در این هفته 

برگزار خواهد شد.«

سازمان  این  برنامه های  دیگر  »از  داد:  ادامه  وی 
بیماران  از  عیادت  مراسم  برگزاری  در هفته سالمت 
با اولویت بیماران بی بضاعت، دیدار با خانواده معزز 
شهدا و جانبازان و زیارت قبور شهدا به ویژه شهدای 
مدافع حرم، مشارکت و حضور فعال در همایش ها، 
سمینارها، نمایشگاه ها و جلسات مهم استانی با هدف 
ارتقاء آگاهی مردم، پزشکان و گروه های مرتبط، تأکید 
مدیریت  در  ایران  بیمه سالمت  سازمان  اقدامات  بر 
انتخاب و  نظام سالمت،  بر  کنترل هزینه های جاری 
معرفی فعاالن و تالشگران نظام بیمه سالمت و تقدیر 
از آنان با حضور مسئوالن ارشد استانی،  تهیه و تدوین 
گزارش فعالیت ها و دستاوردهای سازمان بیمه سالمت 
ایران و ادارات کل استانی و ارائه به رسانه ها، برگزاری 
نمایشگاه توانمندی های نظام بیمه سالمت کشور با هدف 
ارائه دستاوردهای این حوزه در مکان های پرمخاطب 
و ارائه بروشور، پمفلت، پوستر و سایر موارد آموزشی 

و تبلیغاتی است.«
هاشمی گفت: »برگزاری جنگ های شادی در مدارس، 
مهدکودک ها و بوستان ها با هدف معرفی سازمان بیمه 
سالمت ایران، برگزاری تورهای یک روزه برای مخاطبان 
هدفی مانند روزنامه نگاران جهت آشنایی با وسعت و 
ضریب نفوذ اقدامات سازمان بیمه سالمت ایران در مناطق 
مختلف کشور به ویژه مناطق محروم، هماهنگی با مراکز 
درمانی برای ایجاد پایگاه های سنجش سالمت جهت 
ارائه خدمات رایگان به مردم و بهره مندی از فرصت 
ایجادشده جهت ارتقاء سواد آنها در حوزه بیمه سالمت، 
طراحی و انجام مسابقات مختلف در راستای معرفی 
بیش ازپیش سازمان بیمه سالمت ایران، مستندسازی و 
انتشار فعالیت ها از دیگر برنامه های سازمان بیمه سالمت 

در طول هفته سالمت است.«

یک میلیون و هفتصد هزار سفیر سالمت در 
مدارس 

رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
بهداشت نیز از برنامه مشترک دو وزارتخانه بهداشت 
و آموزش وپرورش در روزشمار هفته سالمت خبر داد. 
عباس زارع نژاد با اشاره به همکاری گسترده این دو 
وزارتخانه گفت: »برنامه مشترک دو وزارت مذکور در 
روز سالمت، با همکاری مدارس سراسر کشور انجام 
خواهد شد.« گفتنی است یک میلیون و هفت صد هزار 
دانش آموز به عنوان سفیر سالمت در سطح مدارس کشور 

مروج فرهنگ بهداشت، سالمت و تندرستی هستند.
بنا بر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت شعار 

روزهای هفته سالمت بدین شرح است:
شنبه- 01/02/1397 عدالت در دسترسی به خدمات 

سالمت؛ حق مردم، مسئولیت حکومت
یکشنبه- 02/02/1397  سالمت برای همه، در همه جا
دوشنبه- 03/02/1397 مقابله با آسیب های اجتماعی، 

تعهد و مسئولیت پذیری نهادهای مؤثر
سه شنبه- 04/02/1397 حمایت از فقرا در دسترسی 

به خدمات سالمت
زندگی  سبک  ترویج   05/02/1397 چهارشنبه- 

سالمت محور
اجتماعی شدن سالمت؛  پنج شنبه- 06/02/1397 

انسجام اجتماعی، نشاط اجتماعی
جمعه- 07/02/1397 منابع پایدار، جامعه سالم.

سالمت، برای همه، در همه جا
مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو

دارو در ایران سیاسی شده است
و  غذا  سازمان  کنترل  تحت  مواد  و  دارو  امور  مدیرکل 
دارو گفت: »دارو در کشور سیاسی شده و برخی مسائل مثل 
مافیای دارویی از سوی سیاسیون مطرح می شود.« به گزارش 
سپید به نقل از مهر، اکبر برندگی افزود: »ابتدا باید این سؤال 
و  دارد  وجود  مافیا  می گویند  کسانی  چه  که  کرد  مطرح  را 
تعریف آن چیست. یک موقع هست که سازمان های نظارتی 
موضوع،  بررسی  از  بعد  و  می کنند  پیدا  حضور  و  می آیند 
ما  آن وقت  و  دارد  وجود  پدیده ای  چنین  که  می کنند  مطرح 
به  مراجعه  با  فردی  که  هست  هم  موقع  اما،  می کنیم.  قبول 
این  که  می کند  مطرح  را  خواسته هایی  دارو،  و  غذا  سازمان 

است.« فراقانونی  انتظارات، 
که  می کنند  مطرح  بیشتر  سیاسیون  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
افراد  بعضی  دارد، چون  مافیا وجود  دارویی کشور  بازار  در 
خودشان انتظارات فراقانونی دارند ،ادامه داد: »کسی که ناظر 
است نباید کننده کار باشد و اگر غیرازاین باشد، طبیعتًا مقداری 
در انجام کار اغماض خواهم کرد. بنابراین، کسی که نظارت 
البته به لحاظ قانونی اشکالی  نباید تولیدکننده باشد.  می کند، 
ندارد که تولیدکننده باشیم، اما بیرون از سیستم نظارتی باشیم.«
مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: »این 
کشور،  دارویی  بازار  در  مافیا  وجود  مثل  موضوعات  قبیل 
فراقانونی  انتظارات  که  می شود  مطرح  کسانی  زبان  از  بیشتر 
دارند. متأسفانه بحث دارو، چندین سال است که سیاسی شده 
دارویی  بازار  در  که  می کنند  مطرح  بیشتر  سیاسیون،  است. 
کشور مافیا وجود دارد، چون بعضی افراد خودشان انتظارات 
قانون  چارچوب  از  خارج  نمی توانیم  ما  و  دارند  فراقانونی 

عمل کنیم و متهم می شویم.«
وی، کل عددی که برای بازار دارویی کشور وجود دارد را، 
با یک کارخانه تولید سیمان در کشور برابر خواند و گفت: 
»عدد بازار دارویی ایران خیلی بزرگ نیست. حتی در مواقعی 
با یک شرکت داروسازی بزرگ دنیا هم نیست.  قابل مقایسه 
اما حضور سیاسیون و افرادی که دستی در قوانین و ضوابط 
نمی دانند ضوابط دارو سخت گیرانه است،  ندارند و  دارویی 
وقتی می آیند داخل، انتظاراتشان باعث شده تا مافیای دارو را 
مطرح کنند. من منکر این نیستم که حضور افرادی که خودشان 
موضوع  این  شده  باعث  بوده اند،  ذی نفع  قبلی  دوره های  در 

شدت پیدا کند اما به آن غلظتی که گفته می شود، نیست.«
ایران گفت:  در  دارو  به سرانه مصرف  اشاره  با  برندگی   
»سهم هر ایرانی 500 عدد دارو در سال است که عدد ریالی آن 
در حدود 200 هزار تومان می شود، گفت: این سرانه مصرف 
دارو در ایران است.« وی افزود: »میزان مصرف آنتی بیوتیک ها 
و کورتون ها در کشور باالتر از میانگین جهانی است و این 
برمی گردد به فرهنگ حاکم بر کشور و تقاضاهایی که بیمار 
از پزشک دارد. به طوری که در 60 درصد نسخه های دارویی 
ما آنتی بیوتیک وجود دارد. درحالی که پزشک در کشورهای 

نمی کند.« تجویز  را  آنتی بیوتیک  به راحتی  دیگر، 
مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو، میزان مصرف 
جهانی  میانگین  از  باالتر  را  مسکن ها  و  تزریقی  داروهای 
بیماران  بین  در  دارو  مصرف  میزان  درعین حال،  و  دانست 
دیابتی را پایین تر از آمارهای جهانی عنوان کرد و گفت: در 
باالتر باشد که نیست.  این بخش ها، می بایست مصرف دارو 
برندگی با تأکید بر اینکه در بحث واردات دارو و مواد اولیه 
اساس  بر  ما  کرد:  تصریح  است،  شدید  نظارت ها  دارویی 
اولیه  ماده  هر  آن مشخص شده  در  که  آمریکا  دارویی  کتاب 
می کنیم.  عمل  باشد،  داشته  مشخصاتی  چه  بایستی  دارویی 
با واردات دارو و مواد  ما ضوابط خاص خودمان در رابطه 
هرکجای  از  محصوالت  این  حاال  و  داریم  را  دارویی  اولیه 
باشد.  داشته  را  دارویی  فارماکوپه  این  باید  شود،  وارد  دنیا 
را  محصولی  آن  از  است  قرار  که  کارخانه ای  شرایط  به  ما 
تأییدیه های  و  الزم  شرایط  ببینیم  می کنیم  نگاه  کنیم،  وارد 
سازمان های نظارتی اروپا و FDA آمریکا را دارد یا خیر و 

اقدام به واردات می کنیم.« بعداً 
وی با توجه به ضوابط سخت گیرانه در بازار دارویی کشور، 
باید  و  می گیرد  به سختی صورت  اولیه  مواد  »واردات  گفت: 
تمام مراحل نظارتی را پشت سر گذاشته باشد و بعدازآن، مؤثر 
بودن مواد اولیه دارویی در داخل موردبررسی قرار می گیرد.« 
برندگی، کل واردات مواد اولیه دارویی برای تولید 97 درصد 
داروی داخلی را بین 650 تا 700 میلیون دالر اعالم کرد و 
افزود: »سهم واردات مواد اولیه دارویی از چین، 25 درصد، 
از سایر کشورهای آسیایی بین 40 تا 50 درصد و مابقی آن 

از اروپا وارد می شود.«

خانه ملت: وزیر بهداشت گفت: 
مابه التفاوت  است  مصمم  »دولت 
نرخ ارز برای جلوگیری از افزایش 
قیمت کاالهای اساسی که دارو و 
برخی از تجهیزات پزشکی است، 
را پرداخت کند.« سیدحسن هاشمی 
با بیان اینکه دولت نرخ ارز را چهار 
هزار و دویست تومان اعالم کرد و 
چند نوع ارز نداریم، گفت: »دولت 
مصمم است مابه التفاوت نرخ ارز برای 
جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای 
اساسی که دارو و برخی از تجهیزات 

پزشکی است را پرداخت کند.«
وجه  دو  »بنابراین  افزود:  وی 
بیشتر نخواهیم داشت یا این اتفاق 
خواهد افتاد یا مبنای قیمت گذاری 
در  تومان  دویست  و  هزار   4 ارز 
نظر گرفته می شود.« هاشمی ادامه 
داد: »با دستوری که رئیس جمهور 
در نشست اخیر صادر کرد بانک 

برنامه وبودجه  سازمان  و  مرکزی 
موظف هستند در سقف یارانه ای که 
سال گذشته برای دارو و تجهیزات 
پرداخت می شد ارز را با همان قیمت 
در اختیار تولیدکنندگان که مواد اولیه 
نیاز دارند و واردکنندگان قرار دهند.«

هاشمی تصریح کرد:»داروهای 
موجود در انبار با نرخ ارز گذشته 
خریداری شده و طی سه روز آینده 
شد؛  خواهند  تکلیف  تعیین  نیز 
به هیچ وجه اجازه تحمیل هزینه اضافی 
به تولیدکننده و واردکننده را نخواهیم 
داد و درهرصورت مراقبت خواهیم 
کرد که آسیبی به آنها وارد نشود؛ نباید 
به آنها زور بگویم تا اجحافی در حق 
مردم نشود.« وی با بیان اینکه قیمت ها 
را کنترل خواهیم کرد، گفت: »سایتی 
نیز اعالم شده تا مردم و بیمارانی که 
به سبب بیماری مزمن از قبل دارو 
قیمتی  اختالفی  اگر  می کنند  تهیه 

در مورد دارو و تجهیزات پزشکی 
مشاهده می کنند با شماره 190 تماس 
بگیرند تا با متخلفان برخورد الزم 

صورت گیرد.«
شد:  یادآور  بهداشت  وزیر 
تا سه  دو  »پیش بینی می شود طی 
روز آینده با اتحادیه و صنوف دارو 
و تجهیزات پزشکی جلساتی را برگزار 
و آنها را توجیه کنیم.« وی با تأکید بر 
اینکه نباید به سیاستی که رئیس جمهور 
شود،  وارد  خدشه ای  کرد  اعالم 
تصریح کرد: »در غیر این صورت 
ما افزایش قیمت را برای کاالهای 
تجهیزات  و  دارو  ازجمله  اساسی 
باید  دراین ارتباط  داشت  نخواهیم 
به هم اعتماد و درعین حال سریع 
عمل کرد و بعد نیز نظارت کنیم تا 
سیاست های جدید ارزی طی چند 
ماه آینده بتواند آرامشی را در بازار 

ایجاد کند.«

کمیسیون  هیئت رئیسه  عضو 
شوراها و امور داخلی کشور رای 
دیوان عدالت اداری برای حذف حق 
مدیریت داروخانه ها را اجحاف در 
حق داروخانه هایی دانست که مسئول 
ضرورت  بر  و  دارند  دائمی  فنی 

بازنگری این روی تأکید کرد.
رای  مورد  در  سلیمی  اصغر 
بر  مبنی  اداری  عدالت  دیوان 
مدیریت  حق  دریافت  ممنوعیت 
»قطعًا  گفت:  داروخانه ها،  توسط 

اداری  عدالت  دیوان 
با  مورد  این  در  باید 
پزشکی،  نظام  سازمان 
و  بهداشت  وزارت 
دارو  و  غذا  سازمان 
هماهنگی الزم را انجام 
دهد، ضمن اینکه الزم 
اقدام  به گونه ای  است 
شود که در حق مردم 

نگیرد.« وی  نیز اجحافی صورت 
ادامه داد: »هم اکنون در بسیاری از 
داروخانه ها مسئول فنی به صورت 
دائم در داروخانه ها حضور داشته 
و به ارائه خدمات مشاوره می پردازد 
که باید حق مدیریت دریافت کند.«
بخواهیم  »اگر  کرد:  تأکید  وی 
دریافت حق مدیریت داروخانه ها 
را ممنوع کنیم قطعاً آنها در پرداخت 
دستمزد  پرداخت  ملک،  اجاره بها 
کارکنان و خرید دارو و امکانات 

مواجه  مشکل  با  موردنیازشان 
می شوند که نتیجه آن به نفع جامعه 
نخواهد بود.« سلیمی تصریح کرد: 
»هم اکنون این رای باید مورد بازنگری 
قرار گیرد و دغدغه های داروسازان 
به طوری که  داده شود  قرار  مدنظر 
داروخانه ها بتوانند حق فنی خود 

را دریافت کنند.«
کمیسیون  هیئت رئیسه  عضو 
شوراها و امور داخلی کشور یادآور 
شد: »البته باید با داروخانه هایی که 
فاقد مسئول فنی هستند و 
به بیماران مشاوره دارویی 
ارائه نمی دهند ولی حق فنی 
دریافت می کنند برخورد 
جدی شده و در مقابل از 
داروخانه هایی که به ارائه 
دارویی  خدمات مشاوره 
حمایت  می پردازند، 

شود.«

وزیر بهداشت خبر داد

برنامه دولت برای کنترل قیمت دارو
با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها 

رای دیوان عدالت درباره حذف حق فنی 
داروخانه ها بازنگری شود


