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مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در گفت و گو با سپید:

سقفی نگذاشته ایم و قائل به گذاشتن سقف هم نیستیم 
طاهر موهبتی: ما هیچگونه سقفی برای داروخانه ها، مراکز پاراکلینیک، تصویربرداری، توانبخشی و فیزیوتراپی در هیچ کجای کشور نگذاشته ایم. البته 
ابتدای سال یکی دو استان بخشنامه هایی را صادر کرده بودند که آنها هم از برخی از قوانین و خرید راهبردی برداشتی داشتند که وقتی بنده این بخشنامه ها 
را مالحظه کردم، بالفاصله تذکر الزم داده شد و متعاقب آن، بارها اعالم شده که سقفی گذاشته نشده و قائل به گذاشتن سقف هم نیستیم...
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یادداشتی از مزدک دانشور

نظام پزشکی، بودن یا  نبودن؟ 
مساله این است!

جزئیات گران شدن دارو

روی خط سپید

انتقاد عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: 

تعلل سازمان برنامه 
در قبال دختران شین آبادی

دبیر علمی جشنواره ملی خود مراقبتی 
و آموزش بیمار:

جامعه باید مطالبه گر باشد

در نمایشگاه بین المللی ایران هلث عنوان شد

تنها 30 درصد تجهیزات پزشکی 
درداخل تولید می شود
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کبریایی زاده در ششمین همایش
 مکمل های غذایی و رژیمی ایران

سالمت
 70 درصد مکمل ها 
مورد تایید
 نیست



ماجرای سقف گذاشتن برای برخی داروخانه ها در گفت و گوی سپید با مدیرعامل سازمان بیمه سالمت

شعیبشاهزمانی


چندی پیش بازرس انجمن داروسازان تهران 
در مصاحبه ای با بیان اینکه گالیه هایی از 
سوی داروخانه های تازه تاسیس به این انجمن 
رسیده است، اظهار داشت: »بر اساس آنچه که 
عنوان می شود، بیمه سالمت با داروخانه های 
برای  و  نمی بندد  قرارداد  جدیدالتاسیس 
سایر داروخانه ها نیز شرط گذاشته است.« 
محمدرضا کشاورز  در ارتباط با شرط بیمه 
سالمت برای قرارداد با داروخانه هایی که 
تغییر واگذاری داشته اند، گفت: »بیمه سالمت 
فقط نسخ عادی این داروخانه ها را می پذیرد 
و آن دسته از نسخه هایی را که از یک سقف 
مبلغی باالتر بوده و نیاز به تاییدیه اینترنتی 

دارند، قبول نمی کند.«
متعاقب انتشار این مصاحبه، سرپرست 
سالمت  بیمه  سازمان  عمومی  روابط 
محمد  کرد.  تکذیب  را  کشاورز  سخنان 
هاشمی تصریح کرد: »درهیچ جای کشور 
هیچ سقفی برای داروخانه ها و بخش های 
سرپایی و پاراکلینیکی از طرف سازمان بیمه 
سالمت گذاشته نشده است؛ بلکه از طرف 

وزارت بهداشت گایدالین هایی برای بخش بستری برای 
ارائه دهندگان خدمت در حال ابالغ است که سازمان های 

بیمه گر نیز موظف به اجرای آن هستند.«
تکذیبیه روابط عمومی بیمه سالمت اما، آبی بر آتش 
گالیه ها نشد. هم منتقدین بر مواضع خود پافشاری کردند 
و  نظام سالمت  از صاحب نظران  دیگر  تعدادی  هم  و 

نمایندگان مجلس هم در صف معترضین قرار گرفتند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت ازجمله این افراد بود که 
سازمان بیمه سالمت را به حرکت در مسیر ریل گذاری 
صورت گرفته در برنامه ششم توسعه توصیه کرد. حیدرعلی 
ها  داروخانه  بندی  تقسیم  »قطعا  داشت:  اظهار  عابدی 
به جدیدالتاسیس یا قدیمی برای ارائه خدمات جواب 
نمی دهد و سودی هم برای بیمه سالمت نخواهد داشت 
و تنها اقدامی در جهت اعمال تبعیض بین داروخانه ها 

خواهد بود.«

نیازی نیست که از طریق رسانه با هم صحبت کنیم
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت به خبرنگار سپید گفت: 
»همانطور که مدیرکل روابط عمومی سازمان بیمه سالمت 
هم مطرح کرد، ما هیچگونه سقفی برای داروخانه ها، مراکز 
پاراکلینیک، تصویربرداری، توانبخشی و فیزیوتراپی در 
هیچ کجای کشور نگذاشته ایم. البته ابتدای سال یکی دو 
استان بخشنامه هایی را صادر کرده بودند که آنها هم از 
برخی از قوانین و خرید راهبردی برداشتی داشتند که وقتی 
بنده این بخشنامه ها را مالحظه کردم، بالفاصله تذکر الزم 
داده شد و متعاقب آن، بارها اعالم شده که سقفی گذاشته 

نشده و قائل به گذاشتن سقف هم نیستیم.«
ابراز تعجب از آنچه با عنوان  طاهر موهبتی ضمن 

گذاشتن سقف برای داروخانه ها در برخی رسانه ها طرح 
انجمن  در  ما  دوستان  »گهگاهی  داشت:  اظهار  شده، 
داروسازی مطالبی را عنوان می کنند که وقتی ما کسی را 
مامور می کنیم که پیگیری کند، متوجه می شویم که اینطور 
نیست و شاید مسئولین اصلی این انجمن هم اصال در 
جریان این مصاحبه ها نبوده اند.« وی به مصاحبه  اعضای 
انجمن داروسازان تهران اشاره کرد و گفت: »این چندمین 
باری است که این دوستان اطالعات ناصحیح به مردم 
می دهند و به نظرم این فضای خوبی نیست. به هرحال ما 
اگر مشکالتی هم داریم، درصورتی که تعامل کنیم، بهتر حل 
خواهد شد. امروزه وسایل ارتباطی زیاد هستند و نیازی 
نیست که ما از طریق رسانه با هم صحبت کنیم و مردم را 
هم نگران کنیم. اتفاقا ما همین اخیرا جلسه ای را با هیئت 
مدیره انجمن داروسازی داشتیم. می توانیم اگر شبهات و 
ابهاماتی وجود دارد، آنها را در جلسات حضوری طرح 
کنیم؛ مگر اینکه اهداف دیگری را بخواهیم دنبال کنیم.«

موهبتی تاکید کرد: »همانطور که مدیرکل روابط عمومی 
سازمان بیمه سالمت هم مطرح کرد، ما هیچگونه سقفی برای 
داروخانه ها، مراکز پاراکلینیک، تصویربرداری، توانبخشی 
و فیزیوتراپی در هیچ کجای کشور نگذاشته ایم. البته ابتدای 
سال یکی دو استان بخشنامه هایی را صادر کرده بودند 
که آنها هم از برخی از قوانین و خرید راهبردی برداشتی 
داشتند که وقتی بنده این بخشنامه ها را مالحظه کردم، 
بالفاصله تذکر الزم داده شد و متعاقب آن، بارها اعالم 
شده که سقفی گذاشته نشده و قائل به گذاشتن سقف 
هم نیستیم.« وی توضیح داد: »علتش این است که مراکز 
یادشده مثل داروخانه، فیزیوتراپی، رادیولوژی، توانبخشی 
و ... اصوال نقشی در تولید هزینه ندارند. وقتی بیماری 

به مطب پزشک مراجعه کرده و برای او دارویی تجویز 
می شود، منطقی نیست به او بگوییم سقف داروخانه تمام 
شده و شما نمی توانید از این دارو استفاده کنید. البته من 
نمی گویم که در هیچ کجای دنیا چنین رویه ای وجود ندارد. 
ممکن است در بعضی از کشورها به این صورت عمل 
شود ولی باتوجه به اینکه در کشور ما زیرساخت های 
آی تی در این بخش وجود ندارد، چنین رویکردی نه 
منطقی است و نه ما به دنبال آن هستیم. بنابراین آنچه از 
طرف دوستان انجمن داروسازی مطرح شده، قویا تکذیب 
می شود و حتی اعالم می کنیم که اگر جایی تخلفی اتفاق 

افتاده، حتما به ما گزارش داده شود.«

منتظر چاپ اسناد خزانه هستیم
رئیس هیئت مدیره سازمان بیمه سالمت در بخش 
از این مصاحبه گفت: »نکته دومی که من در  دیگری 
فضای رسانه ها مالحظه کردم، این بود که فرموده بودند 
که مطالبات قابل مالحظه ای دارند. اما متاسفانه این حرف 
هم خارج از انصاف است چرا که این اولین باری است 
که مطالبه یک سال گذشته تا بهمن ماه، پرداخت شده 
داروخانه های  مطالبات  درمورد  به خصوص  ما  است. 
خصوصی برای اولین بار است که فاصله یکی دو ماهه 
را تجربه می کنیم. این دو ماه هم که پرداخت نشده، به 
این علت است که قانونگذار محترم اعالم کرد که برای 
اسناد خزانه چاپ  باید  بیمه سالمت،  تادیه بدهی های 
شود و به دلیل اینکه ما منتظر چاپ اسناد خزانه هستیم، 
این دو ماه باقی مانده است.« وی ادامه داد: »ما از ابتدای 
ماهیانه  پرداخت 70 درصد هزینه  فروردین ماه درحال 
کلیه ارائه دهندگان خدمت در سراسر کشور هستیم که 

حدود 48 هزار مورد هستند که با ما قرارداد 
دارند. این درحالی است که قانون تنظیم به 
ما تکلیف کرده بود که باید 60 درصد از 
این مطالبات را به صورت ماهیانه پرداخت 
کنیم اما می دانید که هرگز این اتفاق در کشور 
نیفتاد ولی امروز اولین باری است که 70 
درصد این مطالبات پرداخت می شود. البته 
همانطور که عرض کردم، مطالبات دو ماه 
گذشته باقی مانده است که به محض چاپ 
شدن اسناد خزانه پردخت خواهد شد. این را 
هم فراموش نکنیم که تا 6 ماه پیش، مطالبات 

داروخانه ها از ما 11 ماه بود.«
موهبتی خطاب به منتقدین اظهار کرد: 
مطرح  را  مطالبی  ما  دوستان  کاش  »این 
در  که  باشد  نزدیک  واقعیت  به  که  کنند 
پیگیری  درحال  که  کسانی  صورت  این 
به  می کند  تشویق  هم  را  هستند  امورات 
امروز  اگر  به هرحال  می دهد.  انگیزه  آنها 
رسیده،  ماه  دو  یکی  به  مطالبات  این  که 
ما همان رفتاری را با مردم و بخش های 
بودجه ای کشور داشته باشیم که در زمانی 
که مطالبات 11 ماه بود، داشتیم، به نظر من 
کمی دور از انصاف است.« وی افزود: »البته 
به نظر من این دوستان به نوعی می خواسته اند پیشگیری 
کنند. چون گاهی برخی مطالبی که مطرح می شود به این 
علت است که تصمیمی اتخاذ نشود. من عرض می کنم 
که در بخش سالمت ما نباید هر حرفی را بزنیم و دل 
مردم را بلرزانیم. این درست نیست و دور از انصاف 
است. به هرحال بخش قابل توجهی از مردم کشور ما، 
مردم محروم و آنهایی هستند. شما تصور کنید که ما در 
حوزه سالمت در سال، 200 میلیون بار مراجعه داریم 
که بخش قابل توجهی از این مراجعان، به داروخانه ها 
است. وقتی که حرفی زده می شود، دل مردم می لرزد و 

لذا ما باید مراقب آنچه می گوییم باشیم.«
مدیرعامل بیمه سالمت تاکید کرد: »غیر از آن یکی 
دو موردی که من اشاره کردم و به نظرم مربوط به ارومیه 
بود، اگر دوستان مواردی سراغ دارند  که تخلفی صورت 
گرفته و برای داروخانه ای سقفی گذاشته شده، حتما به 

ما اعالم کنند و ما پیگیری خواهیم کرد.«
موهبتی در پایان خاطرنشان کرد: »جالب است این را 
هم عرض کنم که زمانی که قانونگذار محترم اعالم کرد 
که بیمه شدگان رایگان حق مراجعه به مراکز خصوصی 
را ندارند، که در تبصره 17 قانون بودجه سال 96 بود، در 
آنجا هم داروخانه ها استثنا شده بودند. این را هم بگویم که 
ما حتی برای پزشکان محترم در سطوح مختلف تخصص 
و فوق تخصص و غیره هم سقف نگذاشته ایم درحالی که 
این مسئله مصوبه دولت دارد که مثال ویزیت یک بیمار 
باید حداقل 15 دقیقه به طول بینجامد ولی ما حتی در 
این بخش هم سقفی نگذاشته ایم. به این دلیل که ما اینها 
را حوادث آنچنان جدی نمی دانیم و این راحتی مردم 

است که اهمیت بیشتری برای ما دارد.«

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس انتقاد کرد

تعلل سازمان برنامه در قبال 
دختران شین آبادی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن انتقاد از سازمان برنامه و 
بودجه به دلیل عمل نکردن به وعده پرداخت ساالنه یک میلیارد 
تومان جهت درمان دختران شین آبادی، از تشکیل کمیسیون 
پزشکی برای اعزام این دانش آموزان به خارج از کشور خبر داد.
رسول خضری در مورد روند درمان دانش آموزان شین آبادی 
با اشاره به سوختگی شدید 12 نفر از این کودکان، گفت: »درمان 
دانش آموزان زیر نظر تیم درمانی به سرپرستی محمدجواد فاطمی 

با جدیت در حال انجام و پیگیری است.« 
دانش  این  اعزام  برای  پزشکی  کمیسیون  تشکیل  از  وی 
آموزان به خارج از کشور خبر داد و با اشاره به حضور خود 
»امروز کمیسیون  افزود:  ناظر،  به عنوان عضو  این جلسه  در 
با حضور رئیس  تیم درمان و  به ریاست سرپرست  پزشکی 
تیم جراحی و 12 دانش آموز به همراه والدین آنها در محل 
بیمارستان حضرت فاطمه زهرا تهران تشکیل و با بررسی اسناد 
و مدارک پزشکی در مورد اعزام آنها تصمیم گیری می شود.«

وی با تاکید بر اینکه تیم درمان دانش آموزان شین آبادی 
جزو اساتید برتر کشور در حوزه جراحی پالستیک هستند، 
یادآور شد: »نهایت اهتمام خود را برای ادامه روند درمان دانش 
آموزان به کار خواهیم برد؛ البته درمان سوختگی زمان بر است 
و حتی برخی تا پایان عمر باید تحت درمان باشند و در مورد 

این نوع سوختگی ها پایان درمان نداریم.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری تعهد سازمان 
برنامه و بودجه برای کمک ساالنه یک میلیارد تومانی به بیمارستان 
حضرت فاطمه زهرا جهت روند درمان دختران شین آبادی، 
گفت: »در سال 93 مقرر شد ساالنه این کمک اختصاص یابد 
اما متاسفانه این مبلغ تنها سال اول اختصاص یافت و طی این 

سال ها به فراموشی سپرده شده است.«
خضری ادامه داد: »به شدت از بی تفاوتی سازمان و برنامه 
و بودجه گالیه و انتظار داریم سازمان به تعهدات خود عمل 
کند و یک میلیارد را بابت هزینه سنگین سوختگی و درمان 
دختران شین آباد به بیمارستان پرداخت کند زیرا انجام خدمات 

درمانی در توان بیمارستان نیست.«

بیمه ها از درمان پرهزینه سوختگی حمایت نمی کنند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، با بیان اینکه بیمه ها 
از درمان پرهزینه سوختگی حمایت نمی کنند از کمبود تخت 
به  نسبت  »باید  کرد:  تصریح  و  انتقاد  کشور  در  سوختگی 
واردات پانسمان های سوختگی نوین و مدرن به کشور اقدام 
کرد و همچنین بیمه ها حمایت الزم را از بیماران سوختگی 

داشته باشند.« 
با  دهم،  مجلس  در  پیرانشهر  و  سردشت  مردم  نماینده 
یادآوری اینکه هزینه های باالی درمان سوختگی باعث شده 
نداشته  سوختگی  تخت  راه اندازی  به  تمایلی  بیمارستان ها 
باشند، گفت: »درآمدزایی آن برای پزشکان به صرفه نیست 
را  الزم  حمایت  بیمه ها  و  دولت  می طلبد  رابطه  این  در 

باشند.« داشته 

توضیحات رئیس سازمان بهزیستی درباره 
وضعیت منازل معلوالن شهرستان بافق

ساختمـان هـا  از لحـاظ فنـی 
هیـچ مشکلـی نـدارد

ایجاد  رفع سوءتفاهم  از  بهزیستی کل کشور  رئیس سازمان 
بافق که در  منازل معلوالن شهرستان  پیرامون وضعیت  شده 
روزهای گذشته خبر از تخریب و تخلیه کامل آن داده شده 

بود، خبر داد.
انوشیروان محسنی بندپی در  گفت وگو با خانه ملت، درمورد 
انتقاد نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس پیرامون تخلف 
صورت گرفته از سوی پیمانکاران در ساخت منازل معلوالن 
طبقه  که شامل 20  »این ساختمان  بافق گفت:  در شهرستان 
بلوک دو واحدی و در کل 40 واحد بوده، مورد تایید سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان است و پیمانکار بر روی نمای 
بوده را  ایجاد کرده  فنی  به لحاظ  انقطاعی که  این ساختمان 
ترمیم کرده و حفاظی روی آن قرار داده که اقدامی در جهت 
زیباسازی نمای ساختمان بوده است.«وی ادامه داد: »این انقطاع 
ایجاد شده بین دو واحد این ساختمان به لحاظ فنی برای زمان 
وقوع زلزله ایجاد شده است تا در آن زمان تا حدودی بتواند 

جابجا شده و مانع از بروز خسارت شود.«
محسنی بندپی تصریح کرد: »این ایرادی که به این ساختمان 
وارد دانسته شده سوءتفاهمی بوده که حل شده است، چراکه این 
ساختمان از لحاظ رعایت استانداردهای سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان مورد تایید است و بعد از بررسی هایی که از 
فنی  از لحاظ  دادیم، مشخص شد  انجام  پیمانکاری هم  نظر 

هیچ مشکلی ندارد.«
رئیس سازمان بهزیستی کل کشور  در بیان علل تخلیه این 
ساختمان در روزهای گذشته تاکید کرد: »هم اکنون قرار براین 
شده که انقطاع ایجاد شده توسط پیمانکار این ساختمان برداشته 
شود تا نگرانی های موجود در رابطه با وضعیت این ساختمان 

به طور کامل برطرف شود.«

خانهملت

سقفی نگذاشته ایم و قائل به گذاشتن سقف هم نیستیم

دبیر علمی ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خود مراقبتی و 
آموزش بیمار گفت: »آموزش اصول خودمراقبتی در جامعه، مانع بروز 

بیماری ها و باعث ارتقاء سطح سالمت مردم می شود.«
سمپوزیوم  ششمین  برگزاری  آستانه  در  پور  خزاعی  زهرا 
کرد:  بیان  بیمار  آموزش  و  مراقبتی  خود  ملی  جشنواره  سومین  و 
نسبت  باید  جامعه  افراد  تمام  که  است  هنری  »خودمراقبتی 
درمانی،  و  بهداشتی  کارکنان  بر  عالوه  یعنی  باشند  آگاه  آن  به 
باشند.« داشته  آگاهی  خصوص  این  در  باید  جامعه  اقشار   تمام 

وی با بیان اینکه خودمراقبتی به دو بخش تقسیم می شود، تصریح کرد: 
»بخش اول مربوط به زمانی است که فرد سالم است. در این مواقع 
به گونه ای رفتار و  به اصول خودمراقبتی  با آگاهی نسبت  باید  افراد 

زندگی کنند تا دچار بیماری نشوند.« 
دبیر علمی ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خود مراقبتی و 
آموزش بیمار ادامه داد: »برای مثال فردی دارای زمینه خانوادگی بیماری 
دیابت است برای اینکه به این بیماری دچار نشود باید با آگاهی نسبت 
 به اصول خودمراقبتی از بروز بیماری و عوارض آن پیشگیری کند.«

افرادی  به  مراقبتی مربوط  اینکه بخش دوم خود  بیان  با  پور  خزاعی 
است که درگیر بیماری شده اند، یادآور شد: »افرادی که بیمار می شوند 
می توانند با رعایت اصول خودمراقبتی مانع تشدید بیماری و عوارض 
آن شوند برای مثال اگر فردی دچار افزایش فشار خون است می تواند 
با خودمراقبتی مانع بروز بیماری های خطرناکی از جمله بیماری های 

قلبی و عروقی شود.«
این متخصص پزشکی پیشگیری و اجتماعی ادامه داد: »برای مثال 
با خودمراقبتی می تواند عالوه بر  افرایش وزن است  فردی که دچار 

بیماری  دیابت،  مانند  های خطرناکی  بیماری  بروز  مانع  وزن  کاهش 
عوارض  به  نسبت  شده  چاقی  دچار  که  فردی  اگر  شود.   ... و  قلبی 
غذایی  رژیم  رعایت  و  ورزش  با  راحتی  به  باشد  آگاه  وزن  افزایش 

ساده می تواند مانع تشدید بیماری یا بروز عوارض شود.«
خزاعی پور با تاکید براینکه کارکنان بهداشتی و درمانی نیز باید اصول 
خودمراقبتی را رعایت کنند تا الگویی برای سایر اقشار جامعه باشند. 
وی خاطرنشان کرد: »تا زمانی که کارکنان بهداشتی و درمانی،  خود 
موارد آن را رعایت نکنند نمی توانند به مردم آموزش الزم را ارائه کنند. 
کادر درمان و تیم سالمت باید الگوی خودمراقبتی در جامعه باشند.«
اینکه  بیان  با  تهران  این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
انجام  افراد جامعه  از  نیازسنجی  باید  ابتدا  برای آموزش خودمراقبتی 
شود، گفت: »باید اصول خودمراقبتی بر اساس شرایط سنی، وضعیت 
تا  شود  ارائه  افراد  به   ... و  موجود  امکانات  سواد،  سطح  سالمتی، 
نوجوان  یک  به  که  اصولی  نمی توانیم  ما  مثال  برای  باشد  تاثیرگذار 
بیماری خاصی  از  سالم آموزش می دهیم به یک نوجوان دیگری که 
رنج می برد ارائه کنیم و از همه مهم تر اینکه نوع آموزش و محتوای 
آموزشی در افراد مختلف با توجه به شرایط فرد باید متفاوت باشد.«
از  به صورت چهره به چهره،  را می توان  افزود: »خودمراقبتی   وی 
افراد  به   ... و  آموزشی  کارگاه  دور، سخنرانی،  راه  از  آموزش  طریق 
آموخت اما در انتخاب هر یک از روش ها باید به امکانات افراد نیز 
توجه داشت بنابراین نمی توان اصول و راه مشترکی را برای آموزش 
برای تمام افراد جامعه انتخاب کرد. اما انچه که با تحقیقات مشخص 

شده این است که ترکیبی از روشهای آموزشی موثر  تر است.«
دبیر علمی ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خود مراقبتی 

و آموزش بیمار با تاکید براینکه مردم باید برای دریافت آموزش های 
خودمراقبتی مطالبه گر باشند، بیان کرد: »دریافت آموزش های الزم باید 
به مطالبه عمومی در جامعه تبدیل شود البته افراد باید به توجه داشته 

باشند برای پاسخ به این مطالبه نمی توان به تمام  منابع اعتبار کرد.«
پزشکی  غیرمعتبر  مطالب  مجازی  فضای  در  »امروزه  افزود:  وی 
بسیاری منتشر می شود که هیچ یک قابل اعتماد نیست بنابراین افراد 
باید بدانند بهترین منبع برای آموزش، مراکز بهداشتی و درمانی است.

)ره(  خمینی  امام  بیمارستان  در  »اکنون  داد:  ادامه  پور  خزاعی 
که  است  شده  راه اندازی  سالمت  ارتقا  و  پیشگیری  کلینیک  تهران 
اطالعات الزم  بر کسب  مراجعه عالوه  با  می توانند  سالم  افراد حتی 
بردارند.  گام  خود  سالمت  ارتقای  به  نسبت  سالمتی  حفظ  برای 
فرد  جسمانی  و  روانی  روحی،  سالمت  ابعاد  تمام  کلینیک  این  در 
درمان،  پیشگیری،  راه های  سپس  و  می گیرد  قرار  بررسی  مورد 
 جلوگیری از عود و تشدید عالئم و ... به فرد آموزش داده می شود. 
از مزایاي خودمراقبتي، کاهش استرس، ایجاد انرژي و احساس مثبت 
بهبود  نهایت  در  و  زندگي  شوق  و  شور  افزایش  آرامش ،  و  شادي 

است.« تندرستي 
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: 
یا در حال  از استان های کشور چنین کلینیک های دایر  »در بسیاری 
راه اندازی است و افراد می توانند با مراجعه عالوه برکسب اطالعات 

صحیح در راستای حفط سالمتی خود گام بردارند.«
محورهاي  مورد  در  ویژه  طور  به  سمپوزیوم  این  »در  افزود:  وی 
مهمي که در تندرستي نقش به سزایي دارد مانند ورزش، سالمت روان، 

تغذیه و ترک سیگار گفت وگو خواهد شد.«

دبیر علمی ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار:

 جامعه باید برای دریافت آموزش های خودمراقبتی مطالبه گر باشد
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تسنیم: سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه هم اکنون مانند ماه های 
گذشته فهرست کمبود دارویی بین ۵0 تا ۶۵ قلم در نوسان است، اظهار 
داشت: »قیمت برخی اقالم دارویی ثابت می ماند و برخی داروها شاهد 
کاهش قیمت و البته بعضی داروها نیز افزایش قیمت خواهند داشت.«

کیانوش جهانپور در خصوص اینکه گفته می شود قیمت برخی داروها 
نظیر انسولین به دو برابر افزایش یافته است، اظهار داشت: »چنین ادعایی 
را تأیید نمی کنیم. ضمن اینکه سقف میانگین افزایش قیمت دارو در 
سال جاری حداکثر 9 درصد پیش بینی شده که شامل همه اقالم دارویی 

هم نمی شود.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو اضافه کرد: »قیمت برخی اقالم دارویی 
ثابت می ماند و در برخی داروها شاهد کاهش قیمت و البته بعضی نیز 
افزایش خواهیم بود. البته سال گذشته نیز نهایتاً شاهد افزایش میانگین 

7 درصدی قیمت دارو بودیم که برای امسال این عدد 9 درصد در نظر 
گرفته شده است.«

برابری   2 افزایش  درعین حال  جهانپور 
قیمت برخی داروها نظیر انسولین را تأیید 
نکرد و گفت: »افزایش قیمت دارو بر اساس 
میانگین تا سقف 9 درصدی برای سبد دارویی 
در سالجاری در نظر گرفته شده است.« وی در 
ادامه با اشاره به معمول بودن کمبود مقطعی 
بازارهای  تمامی  در  دارویی  اقالم  برخی 
دارویی دنیا، افزود: »در حال حاضر مانند 
ماه های گذشته فهرست کمبود دارویی بین 
۵0 تا ۶۵ قلم در نوسان است و آرامش و 

تاب آوری بازار دارویی کشور مدیون تالش بی وقفه تمامی افراد درگیر 
در حلقه های مختلف زنجیره تأمین دارو، اعم از داروساز، تولیدکننده مواد 
اولیه، واردکننده، تولیدکنندگان دارو، پخش 

و همیاری ارکان دولتی دانست.«
وی تأکید کرد: »موارد بروز تخلف در بازار 
دارویی در مقایسه با تالش، استقامت، همیاری 
و دلسوزی کلیت زنجیره، عدد قابل توجهی 
نیست. البته تشدید برخورد با تخلفان احتمالی 
خواست جامعه داروسازی و فعاالن دارویی 
کشور است و در دستورکار نهادهای ذی صالح 
قرار داشته و اقدامات خوبی در این زمینه 

حاصل شده و در حال انجام است.«

جزئیات گران شدن دارو

کبریایی زاده در ششمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی ایران

سالمت 70 درصد مکمل ها مورد تأیید نیست
علی اکبر ابراهیمی

 

مکمل های  تولیدکنندگان  رئیس سندیکای 
رژیمی و غذایی ایران با بیان اینکه در حال 
مصرف  و  توزیع  تولید،  نحوه  از  حاضر 
مکمل های ورزشی در میان جوانان نگران 
هستیم، اظهار داشت: »متأسفانه بیش از 70 
درصد مکمل های مصرفی سالمتشان مورد 

تأیید نیست.«
به گزارش خبرنگار سپید، عباس کبریایی زاده 
در آغاز به کار ششمین همایش مکمل های 
ایجاد  »فکر  گفت:  ایران  رژیمی  و  غذایی 
سال  هفت  مکمل ها  سریالی  همایش های 
قبل در هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان 
به  مکمل مطرح شد؛ در زمانی که نسبت 
کیفیت، کارایی و سالمت بیش از نیمی از 
مکمل ها در کشور اطمینانی وجود نداشت و 

زنجیره تأمین مکمل نامطمئن بود.«

نگران افزایش مصرف مکمل های 
ورزشی در بین جوانان هستیم

وی با اشاره به نشستی که در سال 89 
در ترکیه برگزار شد؛ اظهار داشت: »در این 
نشست زمانی که صحبت از تولید مکمل ها و 
توسعه زنجیره مکمل ها شد؛ مسئولین کشور 
ترکیه از هراس خود برای ورود به این حوزه 
گفتند چراکه باور داشتند در زنجیره تأمین 
مکمل ها باید از ابتدا روی کیفیت نظارت 
داشت و اگر وارداتی انجام می گیرد باید از 

مجاری قابل تعقیب و کنترل باشد.«
بودن  سخت  به  اشاره  با  کبریایی زاده 
احراز کیفیت مکمل ها گفت: »در تولید این 
ترکیبات  از  گسترده ای  دایره  محصوالت 
مختلف چون امالح و عصاره های گیاهی 
و غیر گیاهی، دریایی و در بدترین حالت 
افزودنی های غیرمجازی استفاده می شود که 

به راحتی قابل شناسایی نیستند.«
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل های 
رژیمی و غذایی ایران ادامه داد: »سندیکا در سال 
87 تشکیل شد و در همان سال تصمیم گرفته 
شد تا همایش های زنجیره ای با هدف ترویج 
موضوع سالمت در نظر گرفته شود که به لطف 
خدا بسیار در این زمینه موفق بودیم.« وی با 
اشاره به گروه بزرگ مصرف کنندگان مکمل، 
زنان باردار و شیرده و گروه های آسیب پذیری 
چون اطفال گفت: »اگر از سالمت زنجیره 
مکمل ها مطمئن نباشیم، آسیب های بسیاری 

را شاهد خواهیم بود.«
شده  برگزار  همایش های  کبریایی زاده 
در این شش سال را دارای شعار و اهداف 
مشخصی چون سندرم متابولیک؛ مکمل هایی 

همچنین  و  کودک  و  مادر  مصرف  مورد 
مکمل های ورزشی دانست و خطاب به معاون 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »آقای دکتر 
اصغری ما از نحوه تولید، توزیع و مصرف 
مکمل های ورزشی در میان جوانان نگران 
هستیم چراکه بیش از 70 درصد مکمل های 

مصرفی سالمتشان مورد تأیید نیست.«

محدودیت واردات مکمل های 
دارای نمونه مشابه داخلی

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو 
نیز در این همایش از اعمال محدودیت برای 
در  تولید مشابه  دارای  واردات مکمل های 
کشور خبر داد. غالمرضا اصغری با اشاره به 
ظرفیت باالی کشور در حوزه تولید و صادرات 
مکمل های غذایی و رژیمی و فرآورده های 
طبیعی گفت: »خوشبختانه سواد سالمت مردم 
ارتقاءیافته و این موضوع باعث می شود با 
آگاهی بهتری، مکمل های مورد نیازشان را 

تأمین و مصرف کنند.«
با اشاره به موفقیت های کشور در  وی 
زمینه توسعه کمی و کیفی تولید مکمل از 
محدودیت واردات مکمل های دارای تولید 
مشابه خبر داد و افزود: »سازمان غذا و دارو 
برای هرگونه حمایت از تولید داخلی از دارو 
تا فرآورده های طبیعی و سنتی آمادگی داشته و 
طبق تجارب و سوابق موجود و با لحاظ کردن 
توان داخلی قسمت اعظم تولید مکمل های 

غذایی، رژیمی و ورزشی در داخل کشور 
با ایمنی، سالمت و اثربخشی باال قابل تولید 
است، چنانکه در موارد زیادی این موضوع 
عملیاتی شده و در آینده توسعه خواهد یافت.«

تغییر سبک زندگی عامل اقبال 
عمومی به مصرف مکمل ها

دبیر علمی همایش مکمل های غذایی و 
رژیمی ایران نیز در مراسم افتتاحیه از روند 
شکل گیری بخش علمی ششمین همایش 
مکمل ها به حاضران ارائه داد. هدایت حسینی 
توجه اصلی در این دوره را بر روی کنترل 
کیفیت و پایش مکمل ها دانست و عنوان 
کرد: »طبق بیان مقام معظم رهبری، امسال 
سال توجه به کاالی ایرانی است و ازاین رو 
توجه به کنترل کیفیت و پایش مکمل های 
داخلی در دستور ششمین همایش مکمل های 

غذایی و رژیمی قرار گرفته است.«
وی تغییر در سبک زندگی را یکی از دالیل 
رو آوردن مردم به مصرف مکمل ها برشمرد 
حال حاضر 9۶  در  »ازآنجایی که  گفت:  و 
درصد بار بیماری ها به بیماری های غیر واگیر 
اختصاص دارد؛ توجه به مصرف مکمل ها 
در دنیا و ایران افزایش یافته است و میزان 

اهمیت آن بسیار متحول شده است.«
همایش  از  دوره  ششمین  علمی  دبیر 
مکمل های غذایی و رژیمی یکی از اهداف 
اصلی این دوره از همایش را انتقال اطالعات 
روز در ارتباط با مکمل های غذایی و رژیمی 

عنوان کرد. حسینی عنوان داشت: »پایش و 
اثربخشی مکمل ها یکی از مباحث مطرح شده 
در این دوره خواهد بود چراکه مکمل ها از 
مواد بسیار زیاد و متنوعی که منابع حیوانی 
و گیاهی و دریایی دارند؛ تهیه می شوند و 
نیاز است از زمان تهیه تا وقتی که به دست 
و  آنها  مؤثره  مواد  می رسند؛  مصرف کننده 
و  بررسی  مورد  برچسب هایشان  همچنین 

آنالیز قرار بگیرد.«
جلسات  برگزاری  از  همچنین  حسینی 
برای  سیاست گذاری  شورای  در  متعدد 
انتخاب موضوعات این دوره خبر داد و از 
برگزاری پنل سیاست گذاری در حوزه مکمل 
در اولین روز همایش خبر داد. وی اضافه 
کرد: »ساماندهی و تدوین مقررات مکمل ها 
تاریخچه بسیار طوالنی در دنیا دارد؛ زیرا بحث 
مکمل ها؛ بحث علمی است و تکنولوژی تولید 
مکمل ها به صورتی است که در دنیا به میزان 

زیاد به آنها توجه می شود.«
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ایران با بیان 
اینکه متوسط رشد دارو در بازار بین المللی 
عددی بین 3 تا 4 درصد است، گفت: »این رقم 
در بازار جهانی مکمل ها به دو برابر می رسد 
تا جایی که رشد آن ۶.2 درصد تا 7 اعالم 
می شود.« وی افزود: »بین سطح مصرف مکمل 
و میزان آموزش، رابطه مستقیمی وجود دارد 
تا جایی که اعالم شده؛ کسانی که بیشتر از 12 
سال تحصیالت داشته اند؛ 4۶ و 9 دهم درصد 

مصرف مکمل در آنها بیشتر بوده است.«

اسیر تبلیغات اغواگرایانه نشوید
قانونی  پزشکی  تحقیقات  مرکز  رئیس 
وزارت بهداشت نیز دیگر سخنران مراسم 

افتتاحیه این همایش بود. 
محمود خدادوست با بیان اینکه رویکرد 
جهانی به سمت استفاده از طب سنتی رفته 
است؛ گفت: »بسیاری از افراد صرف اینکه 
اعالم شود دارو و یا مکملی گیاهی است اسیر 
تبلیغات اغواگرایانه آن شده و در معرض 
برخی  در  که  می گیرند  قرار  آسیب هایی 
موارد غیرقابل جبرانی به وجود می آورد.« 
وی استفاده از مکمل را تنها منوط به تجویز 
توسط متخصصان و پزشکان دانست و از 
عدم آموزش درمانگران برای حوزه مکمل 

انتقاد کرد.

تعطیلی ٣٠٠ باشگاه ورزشی متخلف
معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت 
ورزش و جوانان هم در این همایش با بیان 
اینکه پنج درصد باشگاه های ورزشی مجوز 
متخلف  باشگاه   300 تعطیلی  از  ندارند، 
»طی  گفت:  احمدی  عبدالحمید  داد.  خبر 
چند سال گذشته اهتمام جدی در وزارت 
باشگاه های ورزشی  تا  ورزش شکل گرفته 
ساماندهی شوند و در سال های 92 و 93 
حدود ۵0 درصد باشگاه های ورزشی فاقد 

مجوز بودند.«
وی ادامه داد: »در 3 سال گذشته رسیدگی 
به تخلف ها و باشگاه های ورزشی بدون مجوز 
در دستورکار قرار گرفته و اکنون کمتر از پنج 
درصد باشگاه ها مجوز ندارند و بحث پایش 
باشگاه های ورزشی و بازرسی دوره ای در 
دستور کار وزارت ورزش قرار گرفت و با 

تخلف ها برخورد جدی شد.«
معاون وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: 
»در سال 9۶ حدود 300 باشگاه که یکی از 
تخلف ها در آن عرضه و فروش مکمل های 

ورزشی بود، تعطیل شده است.« 
احمدی در ادامه افزود: »در هیچ باشگاه 
ورزشی  مکمل  به هیچ عنوان  نباید  ورزشی 
عرضه، فروخته یا نگهداری شود و به دلیل 
اهمیت موضوع به دستور وزیر ورزش کمیته 
نظارت بر سالمت باشگاه های ورزشی تشکیل 
شده است تا در باشگاه های ورزشی تخلف 
به  ورزشکاران  سالمت  و  نگیرد  صورت 

خطر نیفتد.« 
وی تصریح کرد: »امیدواریم شرایطی فراهم 
شود که هیچ مخاطره ای در این حوزه نباشد و 
باید جامعه را با خطرات مصرف مکمل های 
غیرمجاز آگاه و از آثار سوء این مکمل ها 

پیشگیری کنیم.«

ایفدانا: مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در نامه ای 
به مسئولین فنی و مدیران عامل شرکت های 
غذایی  فرآورده های  تولیدکننده  و  واردکننده 
و آشامیدنی آنها را ملزم کرد در هنگام اخذ 
IRC نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات 
تراریخته  مشابه  که  غیرتراریخته  محصوالت 
مبنی بر   TTAC سامانه  در  دارد  وجود  آنها 
هر  بودن   )GMO( یا  و   )NON GMO(

محموله وارداتی اقدام کنند.

وحید مفید در این نامه خطاب به مدیران و مسئولین فنی این شرکت ها 
تأکید کرده است: »تأییدیه آزمایشگاهی و کنترل 
تراریختگی و یا عدم تراریختگی انجام و اسناد 

مرتبط را در بایگانی شرکت نگهداری کنند.«
در متن این نامه آمده است: »احترامًا پیرو 
بخشنامه شماره ۶7۵/30۶88 مورخ 20/3/9۶ 
در خصوص لزوم کنترل مواد و فرآورده های 
محصوالت  از  اعم  تراریخته،  ترکیبات  دارای 
وارداتی و یا تولید داخل به اطالع می رساند از 

صدور تاریخ این نامه می بایست تمامی محصوالت غیرتراریخته که مشابه 
تراریخته آنها وجود دارد از قبیل روغن ها و دانه های )سویا، پنبه دانه، 
کلزا، ذرت و لستین( در هنگام اخذ IRC نسبت به بارگذاری مدارک و 
 )GMO( و یا )NON GMO( مبنی بر TTAC مستندات در سامانه

بودن هر محموله وارداتی اقدام نماید.
الزم به ذکر است در صورت تولید محصوالت و یا در زمان ترخیص 
تأییدیه  خصوص  در  الزم  اقدام  باید  فوق الذکر  وارداتی  محموله های 
آزمایشگاهی و کنترل تراریختگی و یا عدم تراریختگی انجام و اسناد 

مرتبط را در بایگانی شرکت نگهداری نمایند.«

ثبت وضعیت محصوالت غیرتراریخته در سامانه TTAC الزامی شد 

در آغاز به کار بیست و یکمین نمایشگاه 
بین المللی ایران هلث عنوان شد

تنها ٣٠ درصد تجهیزات پزشکی 
در داخل تولید می شود

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: »ارزش 
محصوالت و تجهیزات پزشکی تا سال گذشته در کشور 
دو میلیارد و 400 میلیون دالر گزارش شده است که حدود 
30 درصد این تجهیزات در داخل کشور تولید می شود.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، رضا مسائلی در حاشیه 
پزشکی،  تجهیزات  بین المللی  نمایشگاه  یکمین  و  بیست 
دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: »طی سال های اخیر تجهیزات پزشکی با عمر 
زمینه  این  در  و  می شود  تولید  کشور  در  باال  تکنولوژی 

گام های خوبی برداشته شده است.«
پزشکی  تجهیزات  تولیدکننده  شرکت های  شمار  وی 
در کشور را یک هزار شرکت اعالم کرد و افزود: »بیشتر 
این تولیدکنندگان، شرکت های دانش بنیان هستند که باید 
میزان  مسائلی  بگیرند.«  را  اروپا  بین المللی  استانداردهای 
صادرات تجهیزات پزشکی در سال 9۶ را 24 میلیون دالر 
بیان کرد و ادامه داد: »در سال های آینده باید این رقم با 

رشد باال به 240 میلیون دالر برسد.«
مشاور وزیر بهداشت تصریح کرد: »با برنامه ریزی های 
چهار  در  تولیدکنندگان  فعال  حضور  زمینه  شده  انجام 
این  در  تا  است  شده  فراهم  دنیا  بین المللی  نمایشگاه 
رقابت  به  همکاری ها  تبادل  با  بتواند  ایران  نمایشگاه ها، 

بپردازد.« تولید تجهیزات پزشکی  در 
»وقتی  گفت:  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  مسائلی 
باید کنترل های دقیق تری روی  باشد  باال  عمر تکنولوژی 
محصوالت تولیدی داشته باشیم زیرا دقت برای تضمین 
در  تسهیالتی  همچنین  است؛  ضروری  انسان ها  سالمت 
این زمینه برای تولیدکنندگان فراهم و آزمایشگاه همکار 

نیز فعال شده است.«

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزیر بهداشت با بیان اینکه 
مشکالت بوروکراسی طوالنی برای تولیدکنندگان همچنان 
»کیفیت همه محصوالت و  دارد، خاطرنشان کرد:  وجود 
تجهیزات پزشکی به طور دائم تحت نظر وزارت بهداشت 
است و استانداردهای بین المللی، پروانه ساخت و افزایش 

صادرات همواره مورد توجه است.«
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل نمایشگاه بین المللی ایران 
نیز در حاشیه گشایش این نمایشگاه در جمع خبرنگاران 
گفت: »با وجود اینکه واحدهای بزرگ تولیدی تجهیزات 
پزشکی در کشور داریم و توان ما بیش از این هاست اما 
صادرات محصوالت و تجهیزات پزشکی کشورمان جهش 
قابل قبولی ندارد که باید راهکارهایی دراین ارتباط از سوی 

اندیشیده شود.« مسئوالن وزارت بهداشت 
حسین استهبدی تصریح کرد: »بیشتر تجهیزات پزشکی، 
دارویی و دندانپزشکی تولید داخل به کشورهای افغانستان، 
را  صادرات  این  که  می شود  صادر  عراق  و  آذربایجان 
و  بیست  »در  گفت:  وی  نمی دانیم.«  قابل قبول  حد  در 
دارویی،  پزشکی،  تجهیزات  بین المللی  نمایشگاه  یکمین 
دندانپزشکی)ایران هلث( 3۵0 تولیدکننده داخلی و بیش 
از کشورهایی  که  دارند  140 شرکت خارجی حضور  از 

آلمان و کره جنوبی هستند.« اسپانیا، سوئیس،  همچون 
برای  فرصتی  را  نمایشگاهی  چنین  برپایی  استهبدی، 
تولیدکنندگان داخلی بیان کرد تا تبادل همکاری های خود 
را با کشورهای مطرح تولید تجهیزات پزشکی بیشتر کنند. 
تجهیزات  مطرح  کشورهای  تا  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
پزشکی تکنولوژی را به ایران بیاورند تا محصوالت پزشکی 

در اینجا تولید شود.
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، 
دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی )ایران هلث( به مدت 
دو روز در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران در حال 
به  آغاز  )سه شنبه(  امروز  نمایشگاه  این  است.  برگزاری 
آموزشی  کارگاه های  نمایشگاه،  این  حاشیه  در  کرد.  کار 
انواع تجهیزات پزشکی و  تولید و صادرات  با محوریت 
با  پزشکی  نوین حوزه صنایع  فناوری های  و  محصوالت 
محصوالت  از  و  است  برگزاری  حال  در  اساتید  حضور 

می شود. رونمایی  دانش بنیان  شرکت های 

اخبــار
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شاید باور کردنش سخت باشد اما به دالیل بسیار 
)از جمله غیبتی طوالنی جهت تحصیل در خارج 
از کشور( برای کار دندانپزشکی در تهران هنوز از 
قانون تبصره 7 استفاده می کنم. برای کسانی که شاید 
با قانون تبصره 7 ناآشنا باشند این توضیح ضروری 
و  پزشکان  کار  تسهیل  برای  قانون  این  که  است 
دندانپزشکان جوان )هنوز هم خودم را جزو جوانان 
طبقه بندی می کنم!( ساخته شده است که یا والدین 
مسنی دارند و یا به چند علت دیگر خواهان ماندن در 
مرکز استان هستند. پروانه تبصره 7 به شرطی صادر 
می شود که اوال یکی از شرایط برشمرده در قانون را 
داشته باشی و دوم اینکه کلینیک یا بیمارستانی به شما 
اعالم نیاز بدهد. روایتی که در سطرهای آینده می آید، 
حکایت ماندن در پیچ و خم های اداری و بورکراتیک 
وزارت بهداشت و سازمان معظم نظام پزشکی است 

و درس هایی که می توان از این ماجرا گرفت.
دولت  ایجاد  راستای  در  پزشکی  نظام  سازمان 
الکترونیک بسیاری از کارها را الکترونیک کرده تا 
از مراجعه حضوری پزشکان، تلف شدن وقت و ایجاد 
ترافیک جلوگیری شود. این را که می شنوی خوشحال 

می شوی از این همه پیشرفت و ترقی و با خودت می گویی 
یعنی منتخبان یک انتخابات جذاب! چه تغییراتی که ایجاد 
نکرده اند. البته چون نمی دانی که سیستم الکترونیک چه 
طور کار می کند، اول با نظام پزشکی تماسی می گیری تا 
راهنمایی بشوی و هیچ کس پاسخگو نیست و از تمامی 
تلفن های اعالم شده فقط اپراتور است که به شما پاسخ 
می دهد و بعد از چند بار سالم و علیک، دیگر با شما 
رفیق می شود و اظهار شرمندگی هم می کند. به راستی 
که در کل سازمان عریض و طویل نظام پزشکی فقط 
اپراتور باید شرمنده باشد و دیگران که خوب و نازنین 

و در ضمن منتخب ما پزشکان هم هستند.

درس اول: سازمان های انتخابی سازمان هایی از پایین به 
باال هستند. یعنی مسئوالن نظام پزشکی، منتخبان ما هستند 
و باید در خدمت ما و کارهای ما باشند. اما مثل اینکه 
به محض انتخاب، فقط در خدمت خودشان و دوستان 
هستند و دیگر اعضا را به طور کل فراموش می کنند و 

اپراتور تلفن باید به جای آنها عذر تقصیر بطلبد.
درس دوم: تا به حال شده است که بخواهید بدون تلف 
کردن انرژی، وقت و بنزین! کارتان را در یک اداره دولتی 
با تلفن راه بیندازید؟ در چند درصد موارد موفق شده اید 
که با مسئول مربوطه صحبت کنید و کارتان هم از این 
طریق راه بیفتد؟ یا تلفن را جواب نمی دهند، اگر هم 
جواب بدهند، پاسخی سردستی و از سر بی حوصلگی 
است و اصال هم حوصله سواالت اضافه شما را ندارند 
و اگر احساس کنند حرف زیادی می زنید، حتی تلفن 
را هم قطع می کنند و دیگر هم برنمی دارند تا شما هم 

پول تلفنتان زیاد نشود!

درس سوم: هر وقت یک طرح جدید راه می افتد تا زمانی 
که طراحان مطمئن نشوند که همه کاربران آن را به خوبی 
فراگرفته اند و می توانند از آن بهره ببرند، افرادی از آن 
سازمان مسئول می شوند تا پاسخگوی سواالت و شبهات 
باشند. اینکه سازمان عریض و طویل نظام پزشکی نتواند 
یک فرد آشنا به سیستم الکترونیک را بگذارد پای تلفن 
که پزشکان محترم را برای کار با سیستم راهنمایی کند، 
دیگر از آن کارهاست که فقط از سازمان نظام پزشکی 
این  این سطور را می بخشید.  برمی آید. ساده دلی راقم 
کار از همه سازمان های محترم دولتی برمی آید و ولی 

کجاست یاریگری که مرا یاری کند؟ 
به هرحال بدون کمک سازمان نظام پزشکی و با کمک 
دوستان و آشنایانی که طی طریق کرده اند و هفت دست 
کفش و عصای آهنی را قبال فرسوده اند، راه و چاه اخذ 
پروانه از سازمان معظم نظام پزشکی را یاد می گیرم و 
بسم اهلل گویان سایت را باز می کنم و رمز ورود می گیرم و 
وارد می شوم. از همان اول متوجه می شوم که باید یک سری 

به قول فرهنگستانی ها  آپلود  - و  اسناد و مدارک را 
بارگذاری- کنم. برای آگاهی خوانندگان محترم باید بگویم 
که این پنجمین بار است که من متقاضی درخواست پروانه 
هستم و تمامی مدارک مورد نیاز سایت را بارها و بارها 
تحویل سازمان داده ام )این توضیح ضروی است که از 
این به بعد هر وقت اصطالح سازمان را به کار می برم 
منظورم سازمان اطالعات و امنیت! نیست بلکه همین 
سازمان نظام پزشکی دوست داشتنی خودمان را منظور 
دارم(. اما سازمان وقت نداشته است که این مدارک را 
در کارتابل – یا به فارسی پرونده – من بارگذاری کند 
پرونده ها  البه الی  از  را  مدارک  این  باید  من خودم  و 
پیدا کنم، اسکن کنم و حتی فایل عکس های حاصله را 
کوچک و قابل بارگذاری کنم و با سرعت اینترنت خانگی 
بگذارم روی کارتابل! خودم. من البته حق می دهم که 
سازمان نظام پزشکی 300 هزار تومان )50 دالر ناقابل 
با قیمت های همین امروز البته( بابت صدور پروانه از 
من برای دریافت کند، ولی چرا همه کارهایی را که قبال 
انجام داده و مدارکی را که قبال تحویل داده ام، خودم 

باید جمع آوری، اسکن و بارگذاری کنم؟ 

درس اول: پولی که شما بابت خدمات دولتی می دهید، 
به قول آن سریال طنز پول زور است! مثال اعالم می شود 
که بیایید کارت های ملی تان را عوض کنید. خب شما که 
متقاضی عوض کردن کارت ملی نبوده اید، دولت فراخوان 
داده است. اما شما باید پول آن را بدهید. تازه در صف 
بایستید و کلی هم وقتتان تلف شود. تازه کارت هم بعد 
از شش ماه به دستتان نرسد کما اینکه به دست من یکی 
هم نرسیده است! به این می گویند میل پیاز و چوب و 

پرداخت جریمه با هم!

دولتی  پزشکی یک سازمان  نظام  دوم: سازمان  درس 
نیست؛ یک سازمان مردم نهاد است که پزشکان مسئوالن 
آن را انتخاب می کنند. ما زورمان به دولت که نمی رسد 
ولی من عضو سازمان نباید یقه یکی از مسئوالن –یعنی 
منتخبان خودم- را بگیرم و بپرسم این حق عضویت من 
و پولی که بابت صدور پروانه می دهم، کجا می رود و 

اصال صرف چه کاری می شود؟ 
خالصه بعد از همه آن دردسرها که سخنش رفت، کلید 
ارسال و پایان کار را زدم و چند ساعت بعد یک پیامک 
که  آمد  من  محبوب  نوکیای  دوصفر  یازده  موبایل  به 
فرایند کار پروانه شما آغاز شده است. خوشحال شدم 
و باخودم گفتم که این غر زدن های روشنفکرانه را باید 
کنار بگذارم، چشمها را بشویم و به قول شاعر لطیف 
کاشانی جور دیگر ببینم. دو روز بعد یک پیامک دیگر 
آمد که آقا  مراجعه کن به کارتابلت. من  هم خوشحال 
از پایان فرایند به این سرعت و دقت، رفتم سراغ پرونده 

الکترونیک و دیدم که نوشته اند نقص مدارکت را باید 
برطرف کنی و یک نامه از دانشگاه هم باید بیاوری. من 
همان جا پاسخ نوشتم که چرا باید از دانشگاه نامه بیاورم 
و اصال از کدام بخش دانشگاه. شما اگر پاسخی دیدید 

ما هم پاسخی شنیدیم و تلفن ما را کسی جواب داد!
به هر حال رفتم سراغ بیمارستان و ازشان خواستم که یک 
نامه برای دانشگاه به من بدهند. آنها هم به سرعت کار 
مرا راه انداختند و آدرس ولنجک و بیمارستان طالقانی 
را دادند. من هم نامه به دست یک روز مرخصی گرفتم 
و هفت جفت کفش آهنی پوشیدم و عازم دانشگاه خوش 
آب و هوای بهشتی شدم. آن روز باران شدیدی می  آمد 
و من برای رسیدن به ولنجک بدون اغراق ساعت ها در 
راه ماندم. همانجا یک نگهبان بدهیبت به شیوه ای کامال 
مودبانه به من حالی کرد که باید بروم چهار راه حافظ 
و اینجا معاونت آموزش است نه معاونت درمان. نحوه 
رفتار و ادب این نگهبان به حدی بود که من را به یاد 
دوران دانشجویی ام انداخت به خصوص وقت هایی که 
تیشرت آستین کوتاه می پوشیدم و یک نگهبان مودب و 

مهربان! مرا به دانشگاه راه نمی داد.
القصه بقیه کفش های آهنی را در آن روز بارانی به پا کردم 
و راهی چهارراه حافظ شدم. در میانه ای که قیمت ارز 
دقیقه به دقیقه باالتر می رفت و آدم های هراسان در حال 
خرید دالر و یورو و موبایل بودند! من هم به روبه روی 
پاساژ معروف عالءالدین رسیدم. طرفه آنکه باران هم در 
تهران طبقاتی است و در طبقات باال می بارد و وقتی از 
ولنجک به حافظ می رسی، قطع می  شود. آنجا هم یک 
آقای دکتر مهربان که در حال صحبت با تلفن بود در 
میانه زنگ های متعدد به من توضیح داد که نامه دستی 
قبول نمی کنند و باید با اتوماسیون اداری نامه فرستاد و 
اگر نامه فرستاده شود هیچ کاری باقی نمی ماند و اصال 
اداری!  اتوماسیون  باد  زنده  ندارد.  لزومی  من  حضور 
حاال من هر چه به بیمارستان توضیح می دهم که شما 
و  می دهند  جواب  مسئوالن  می کردید،  را  اینکار  باید 
حتی قسم می خورند که اصال چنین رابطه ای با دانشگاه 
ندارند. انگار من گفته ام رابطه خارج از عرف و شرع 
دارند و آنها هم مشغول تکذیب هستند! به هر حال پس 
از ارائه مستندات الزم آنها می پذیرند و پس از هماهنگی 
با نهادهای اتوماسیون بیمارستان می فهمند که روابطی هم 
وجود داشته است و آنها بی خبر بوده اند! سعدی هشتصد 
سال پیش به منجمان هشدار داده بود که حواسشان فقط 
به آسمان نباشد و از آنچه در خانه می گذرد هم سراغی 

بگیرند... بگذریم.
نامه با اتوماسیون فرستاده می شود ولی پس از دو هفته 
بی مسما  این ضرب المثل  کسی  چه  )راستی  بی خبری 
را ساخته که بی خبری یعنی خوش خبری؟( و پس از 
زنگ های متوالی بی جواب، دست آخر متوجه می شوم 

که باید بروم و حضورا درخواست بدهم که نامه 
تأیید دانشگاه به نظام پزشکی فرستاده شود! زنده 
باد اتوماسیون!! یک روز دیگر مرخصی می گیرم و 
می روم روبه روی پاساژ عالء الدین معروف و به علت 
شلوغی آسانسورها شش طبقه را مثل قهرمانان ماراتن 
طی می کنم و نفس زنان و افتان و خیزان می رسم به 
قسمت مربوطه و رئیس قسمت مربوطه که از قضا 
دکتر خوش خلقی است و این در نظام اداری ما خیلی 
کمیاب است، می گوید: »اصال لزومی به حضور شما 
نبوده است و ما خودمان نامه را می فرستیم!!« نامه 
را دو هفته است که نفرستاده اند ولی با حضور من 
همه چیز تسریع می شود و آن وقت شما مخاطبان 
محترم فکر می کنید به حضور من نیازی نبوده است؟؟  
در آخر و برای آنکه بدانید این داستان عامه پسند پایان 
آمریکایی و هندی ندارد، باید به اطالعتان برسانم 
پزشکی  نظام  تلفن های  به  شماره  روز  که چهار 
پروانه زنگ می زدم و کسی جوابم  بخش صدور 
را نمی داد. تا آنجا که تلفنچی طفلک از دست من 
شاکی شد. روز پنجم یک نامه دیگر در کارتابلم پیدا 
کردم که اعالم کرده بود تا حق عضویت سال جدید 
را پرداخت نکنم، روند اداری به راه نخواهد افتاد!

درس اول: اگر برنامه به این صورت تهیه شده بود که 
قبل از اینکه به مرحله بعد برویم، منوی پرداخت حق 
عضویت و یا دیگر پرداخت ها بازشود؛ دیگر من نباید 5 
روز منتظر نامه در کارتابلم می شدم. کما اینکه الکترونیکی 
شدن روندها مثال برای سرعت بخشیدن و راحت کردن 
امور است. پیش از این که کارها به صورت دستی انجام 
می شد، به فاصله سه طبقه و با صرف نیم ساعت وقت، 
پرداخت حق عضویت انجام می شد و کارها روی روال 
می افتاد. پس می توان پرسید که الکترونیکی کردن کارها 
به چه درد می خورد وقتی نیم ساعت معطلی را به 5 

روز معطلی افزایش داده است؟

درس آخر: ساختار نظام اداری ما با یکدیگر همخوانی 
ندارد و به قول فرنگی ها سینکرونایز و همگام نیست. 
یک نهاد کامال اتوماسیون را اجرایی کرده و به دیگری 
خبر نداده و یا نظام اتوماسیون را با نهاد همکار متناسب 
مخاطب  برای  ما  اداری  نظام  اینکه  دوم  است.  نکرده 
نفع مخاطب طرح ریزی نشده است. شما شاهد  به  و 
من  ولی  بود،  اتوماسیونی شده  کارها  که  آن  با  بودید 
دوبار به زیارت پاساژ عالء الدین رفتم و یک بار هم به 

نظام پزشکی مراجعه کردم.
که  بگویم  باید  بوده  ماجرا  آخر  این  فکر می کنید  اگر 
متأسفم! بعد از رسیدن یک پیامک که پروانه شما آماده 
شده است، شاد و خندان راهی نظام پزشکی شدم. )فکر 
می کنم تاکسی های اینترنتی برای این همه کشاندن پزشکان 
به مقصد نظام پزشکی برای این سازمان محترم تقدیر نامه 
بنویسند(. متصدی مربوطه به خستگی تمام پروانه مرا 
پرینت گرفت و آن را به دستم داد. باور نکردنی بود. 

اطالعات مربوط به بیمارستان اشتباه چاپ شده بود!! 
سرتان را درد نیاورم با کمک رئیس بخش مربوطه، اسکن 
مجدد مدارک و حتی پرداخت مجدد پول پروانه! البته 
که  لحظه  هایی  آخرین  در  و  معطلی  ربع  و  دوساعت 
کارمندان برای خروج از سازمان پابه پا می کردند؛ پروانه 
من با مشخصات درست پرینت شد و من مثل یک کبوتر 
سبک بال و در یک روز بهاری از سازمان بیرون آمدم.«

درس زندگی: اگر اینهمه بال سر من نیامده بود، آیا من 
قدر زندگی را می دانستم؟ من به خاطر این حس شاد و 
رها مدیون سازمان هستم! فقط امیدوارم برای ایجاد این 
حس، سازمان نظام پزشکی مطالبه ای از من نداشته باشد!

درس خیلی آخر: سازمان نظام پزشکی کجای جهان 
ما پزشکان ایستاده است و اصال چرا وجود دارد؟ کسی 
هست که پاسخی در خور داشته باشد؟ و البته اگر در 
کنار پاسخ درخور بتواند پروانه مرا دفعه دیگر زودتر 

صادر کند که حسابی ممنونش می شوم!!!

دالیل ضرب و شتم پرسنل بیمارستان ها

فقطپرستارانرامیبینند
مهر: این روزها اخبار متعددی از ضرب و شتم پرستاران در بیمارستان ها 
و مراکز درمانی کشور به گوش می رسد که موجبات نگرانی کادر 
پرستاری را فراهم آورده است. زیرا، نیروهای پرستاری به عنوان 
نیروهای مقدم در ارائه خدمات مراقبتی به بیماران قرار دارند و از 
همین رو، بیشترین مواجهه بیمار و همراه او، با پرستار صورت 
می گیرد. در واقع، هر مشکل و کمبودی که بیمار و همراه او از 
آن گالیه مند باشند، متوجه پرستاران می شود، در حالی که واقعیت 
اینگونه نیست. بر اساس گزارش های سازمان نظام پرستاری کشور، 
هفته ای نیست که دو سه مورد خشونت علیه پرستاران در مراکز 
درمانی گزارش نشود. این در حالی است که برخی از این موارد، 

هرگز ثبت و گزارش نمی شود.
محسن غنجی رئیس نظام پرستاری شهرستان اراک، مشکالت 
و سختی های حرفه پرستاری را در بروز خشونت علیه پرستاران 
در مراکز درمانی کشور، بی تاثیر ندانست و گفت: »این خشونت ها 
تنها به علت کمبود نیروی انسانی و نبود زیرساخت مناسب نیست. 
بلکه، تکرار برخی رفتارها که به  لحاظ آرگونومی به آسیب شغلی 
منجر می شود، همگی باید در علت بروز خشونت های شغلی مورد 
بررسی و ارزیابی قرار گیرد.« وی با بیان اینکه درگیری همراه بیمار 
با پرستار و پرسنل بیمارستانی همیشه بوده است، افزود: »شاید در آن 
زمان همراه بیمار درخواست زیادی نمی خواسته و یک عامل بیرونی 

و مدیریت نشده سبب تشدید آن شده است.«
اکبر ترکی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مورد 
علل تکرار ضرب و شتم و هتاکی به پرستاران و بی توجهی به اعمال 
قانون در برخورد با این نوع رفتارها در مراکز درمانی، گفت: »متاسفانه 
مردم وجود مشکالت متعدد اجتماعی و اقتصادی را نادیده گرفته 
و به راحتی از آنها عبور می کنند، اما بیشترین اعتراض آنها را در 
حوزه بهداشت و درمان شاهد هستیم که در بخش اورژانس به نقطه 
اوج خود می رسد، به این دلیل که همراهان بیمار احساس می کنند 
بیمارشان در وضعیت خطر قرار دارد و باید به سرعت اقدامات 
درمانی خاصی برای او انجام شود.« وی افزود: »نیاز است نیروهای 
امنیتی و قضائی با خاطیان به گونه ای برخورد کنند که امنیت کارکنان 
بیمارستان ها به ویژه پرستاران حفظ شود، از سوی دیگر اگر هر کدام 
از کارکنان بیمارستان ها تخلفی انجام دادند می توان از طریق مراجع 
قضائی پیگیری کرد و این معنایی ندارد که همراهان بیماران حین 
ارائه خدمات با این افراد برخورد کنند و پزشک یا پرستار را مورد 
ضرب و شتم قرار دهند یا به اموال دولتی مراکز درمانی خسارت 
وارد کنند.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: 
»به منظور ممانعت از تکرار این قبیل رفتارها، وزارت بهداشت باید 
ورود کرده و به تامین امنیت کارکنان بیمارستان ها توجه بیشتری داشته 
باشد و از دستگاه قضائی و انتظامی درخواست کند در این زمینه در 
جهت اجرای قانون با مراکز درمانی همکاری الزم را داشته باشند.«
بر اساس مواد ۶0۸ و ۶0۹ قانون مجازات اسالمی به صراحت 
عنوان شده چنان که هر کسی اعم از بیمار و بستگان به پرسنل 
درمانی توهین کنند مشمول 3 تا ۶ ماه حبس، شالق تا 7۴ ضربه و 

جزای نقدی می شوند.
در همین حال، اصغر دالوندی رئیس کل سازمان نظام پرستاری 
کشور گفت: »متاسفانه شاهد موجی از خشونت علیه کادر پرستاری 
در مراکز درمانی هستیم که این مسئله ناشی از پایین بودن سطح سواد 
سالمت مردم و کمبود پرستار است.« وی با عنوان این مطلب که در 
30 استان کشور نیروی طرحی آماده به کار داریم اما امکان جذب 
آنها وجود ندارد، افزود: »موضوع خشونت علیه کادر پرستاری را 
از طریق مراجع قانونی دنبال می کنیم تا بتوانیم این خشونت ها را 

کاهش داده و متوقف نماییم.«
علی اکبر ویسی  رئیس نظام پرستاری شهرستان کرمانشاه، با عنوان این 
مطلب که ازدحام در بیمارستان ها و پذیرش فراوان بیمار وضعیت را به 
نحوی می کند که اگر پرستاران با حداکثر توان در حال خدمت رسانی 
باشند، اما بیمار یا همراهان او تصور می کنند که رسیدگی نمی شود.« 
وی ادامه داد: »در نظر بگیرید یک بیمار به علت کمبود امکانات به مدت 

طوالنی ناگزیر بر خوابیدن روی برانکارد است.«
در سال ۹۶ شاهد افزایش ضرب و شتم کادر پرستاری در مراکز 
درمانی بوده ایم، بطوری که ۲۸ مورد ضرب و شتم فیزیکی پرستاران 
در کشور گزارش شد، ضمن اینکه ۱5 پرستار نیز در حین انجام 
وظیفه فوت شدند. در همین حال، وحید نصیری معاون پارلمانی 
حقوقی سازمان نظام پرستاری کشور، گفت: »متاسفانه طی چند سال 
اخیر اخبار متعددی از ضرب و شتم پرستاران در مناطق مختلف 
کشور داشته ایم، ضرب و شتم هایی که اکثراً بدون هیچ گونه دلیل 
منطقی رخ می دهد و موجب بروز حس نبود امنیت در محیط های 

درمانی کشور می شود.«

صنفــی

نظام پزشکی، بودن یا  نبودن؟ مسأله این است!
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نگاه نمایندگان به طرح اداره خودگردان بیمارستان ها 

آیاخدماتپزشکیدربیمارستانهایمستقلگرانمیشود؟

مجلس

اداره مستقل بیمارستان ها دستورالعمل جدید وزیر بهداشت 
بود که آئین نامه آن به تمام بیمارستان های تحت پوشش 
این وزارتخانه ابالغ شد و نظرات متفاوت وکالی ملت را 

به همراه داشت.
قبل  از یک دهه  ملت،  از خانه  نقل  به  به گزارش سپید 
اظهارنظرهای مختلفی پیرامون ضرورت برون سپاری خدمات 
مطرح بود، ضمن اینکه در مجلس قبل نیز این مهم تبدیل 
به قانون شد و قرار بر این بود که بر اساس مصوبه مجلس 
و قانون برنامه پنجم توسعه، 52 بیمارستان از طریق هیات 
امنایی شدن اداره شوند و مسئولیت اداره بیمارستان ها به 
گروهی متشکل از نمایندگان بخش های مختلف بیمارستان 
و خیرین واگذار شود تا از این طریق بهره وری و کیفیت 
خدماتی که به بیماران ارائه می شود، ارتقا یابد. این طرح 
پوشش  تحت  بیمارستان های  مالی  توانایی  عدم  دلیل  به 
دانشگاه های علوم پزشکی به نتیجه نرسید، چرا که دریافتی 
آنها در حد همان تعرفه دولتی باقی مانده و حمایت دولت 
نیز تا حدود زیادی کاهش پیدا می کرد. البته هاشمی وزیر 
بهداشت کنونی پیش از این در مورد این طرح گفته بود: 
»ما به جز امنایی کردن بیمارستان ها هیچ راه دیگری برای 
کنترل هزینه هایمان نداریم. بنابراین باید برای بیمارستان ها 
سقف بودجه ای ببینیم و هر بیمارستان هزینه هایش را در 
همان سقف بودجه ای انجام دهد. انجام این برنامه، اقدام 
بسیار مناسبی است و از روسای سه دانشگاه علوم پزشکی 

تهران می خواهم که این کار را انجام دهند.«
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی 
وزارت بهداشت نیز در این مورد گفته بود: »برای تامین 
مقدمات هیات امنایی شدن بیمارستان ها، طرحی را با عنوان 
آموزش مدیران بیمارستانی داشتیم که بر این اساس 5۰ درصد 
مدیران بیمارستانی کشور، آموزش های الزم را دیده اند و 
5۰ درصد دیگر هم در حال گذراندن آموزش ها هستند که 
تا پایان سال 97 به اتمام می رسد و کل مدیران بیمارستانی 
کشور این آموزش ها را که شامل هفت دوره است، خواهند 
داشت. مردم مطمئن باشند اجرای این طرح هیچ افزایش 
پرداختی برایشان به دنبال نخواهد داشت و صرفا یک تغییر 
نظام مدیریت بیمارستان ها در راستای افزایش بهره وری است.«
در نهایت بار دیگر این طرح به جریان افتاد و وزیر بهداشت 
در گفت و گو با خانه ملت از تدوین و ابالغ آئین نامه آن 

تحت عنوان استقالل بیمارستان ها خبرداد.

ناچار به برون سپاری حوزه درمان هستیم
برای  بهداشت  از سوی وزیر  که  بیمارستان ها  استقالل  قربانی در مورد  محمد حسین 
برون سپاری حوزه درمان مطرح شده است گفت: »در قانون اساسی یک اصل در رابطه با 
برون سپاری وجود دارد که شامل تمام حوزه ها می شود و حوزه بهداشت و درمان نیز از 

آن مستثنی نیست، چرا که ما ناچار به اجرای آن هستیم.«
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی 
باید حوزه درمان برون سپاری شود ادامه داد: »ما یک دغدغه ای در مورد برون سپاری حوزه 
درمان داریم مبنی بر اینکه این اقدام نباید به گونه ای صورت بگیرد که همچون برون سپاری 
حوزه صنعت با مشکالت عدیده ای مواجه شویم که حل آنها دشوار باشد.« وی با اشاره به 
مشکالت احتمالی که می تواند بعد از برون سپاری حوزه درمان کشور ایجاد شود خاطرنشان 
کرد: »وقتی بخش خصوصی برای اداره این بخش وارد شود هم تملک بر آن دارد و هم 
ممکن است به تعهداتی که در این حوزه وجود دارد التزام نداشته باشد، کما اینکه تجربیاتی 
در این مورد در قالب مشاهده استفاده از رانت و البی گری یا خصولتی سازی وجود دارد.«

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآورشد: »البته این اقدام قابل دفاعی است که ما 
مصمم به عملیاتی شدن آن هستیم مشروط بر اینکه نظارت دقیقی بر روند اجرای آن صورت 
بگیرد تا به اهل فن واگذار شود، از سوی دیگر از رسالت اصلی خود که توجه به درمان 
مردم است انحراف پیدا نکند و بیمه ها نیز از اجرای این طرح حمایت کنند که این همان 

بحثی است که قانونگذار برای سرانه بیمه تعیین کرده است.«
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی  در ارائه راهکار برای 
ایجاد تعهد همزمان با برون سپاری حوزه درمان تاکید کرد: »بی تردید تحقق این مهم باید 
در چارچوب قانون انجام شود و از سوی مسئوالن حوزه سالمت نیز بر روند اجرای آن 
نظارت دقیقی صورت بگیرد که اگر این مولفه ها مورد توجه قرار بگیرد قطعا این روش با 

موفقیت روبرو خواهد شد.« 

استقالل بیمارستان ها در قالب هیات امنایی امکانپذیر است
منوچهر جمالی سوسفی، در تعبیری از استقالل بیمارستان ها گفت: »همه معتقد هستند که 
دولت باید بدنه خود را کوچک کند، از طرفی هم پروژه های نیمه کاره فراوان دارد، ضمن 
اینکه اعتبارات الزم برای تکمیل این پروژه ها را هم ندارد، بنابراین راهی جز واگذاری باقی 

نمی ماند تا از این طریق بیمارستان های نیمه کاره در چرخه ارائه خدمات قرار بگیرند.«
نماینده مردم رودبار درمجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »در این شرایط باید بیمارستان های 
نیمه کاره را به بخش خصوصی واگذار کنند تا هم آنها را تکمیل کرده و هم بتوانند کادر 
مورد نیاز خود را با بودجه بخش خصوصی تکمیل کنند و هم مردم در شرایط بهتری به 
خدمات ارائه شده در حوزه درمان دسترسی داشته باشند.« وی تاکید کرد: »اگر بیمارستان ها 
واگذار شوند قطعا هم وزارت بهداشت می تواند بر روند ارائه خدمات حوزه درمان نظارت 
داشته باشد و هم بدنه دولت گسترده تر نمی شود، کما اینکه در شرایط کنونی تعداد زیادی 
از بیمارستان های کشور به صورت هیات امنایی اداره می شوند و به صورت مستقل تصمیم 

می گیرند و برنامه هایی که مد نظر دارند را اجرا می کنند.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآورشد: »هم اکنون اکثر بیمارستان های دولتی بدهکار 
هستند و در پی مشکالت مالی به دلیل عدم تامین مطالباتی که دارند با مشکالت عدیده ای 
مواجه هستند، چرا که هم بخش گسترده ای از بدنه دولت توسط وزارت بهداشت اشغال شده 
که نیروی انسانی زیادی را تحت پوشش دولت قرار داده اما به دلیل کمبود اعتبارات نمی توانند 
پاسخگوی نیازهایشان باشند، ضمن اینکه درآمد بیمارستان ها نیز نمی تواند تامین کننده دستمزد 
آنها باشد.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: »بی تردید وزارت بهداشت 
باید بر روند فعالیت این بیمارستان ها نظارت دقیقی داشته باشد، ضمن اینکه بیمارستان های 
خصوصی قوانینی دارند که اگر به درستی اجرا شود هیچ مشکلی در روند ارائه خدمات آنها 
ایجاد نخواهد شد، از سوی دیگر افراد از این اختیار برخوردار هستند که با توجه به وضعیت 

مالی که دارند به بیمارستان های تحت پوشش بخش خصوصی یا دولتی مراجعه کنند.«

دست هیات امنا نباید بیش از حد باز باشد
اکبر ترکی، در واکنش به انتشار خبر اداره مستقل بیمارستان ها که آئین نامه آن توسط 
وزارت بهداشت ابالغ شده است گفت: »اداره بیمارستان ها در قالب هیات امنایی شدن از 

سال ها قبل  در برخی از این مراکز اجرا شده و این روند نیز همچنان در آنها تداوم دارد.«
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسالمی  با اشاره به بخشی 
از این خبر مبنی بر اینکه در پی تحقق این استقالل نباید دانشگاه و ستاد دانشگاه در هر 
کار بیمارستان ها دخالت کنند که برای هر اقدامی همچون خرید تجهیزات یا استخدام نیرو 
در هر سمتی اعم از نظافتچی، نگهبان و کاردان نیاز به دریافت مجوز داشته باشند ادامه 
داد: »استخدام نیروی انسانی در بیمارستان ها اینگونه نیست که هیات امنا بتواند فردی را در 
بیمارستان استخدام کند، البته شاید بتواند به صورت شرکتی یا خرید خدمت نیروی مورد 
نیاز خود را تامین کند ولی استخدام نیروها به صورت قراردادی یا رسمی آزمایشی قطعا 
نیاز به مجوز هیات دولت دارد.« وی  با سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و 
یادآورشد: »البته هیات امنا در مورد سایر حوزه ها می تواند در قالبی که برای آنها تعریف 
شده است تصمیم گیری کند و این امکان وجود دارد که در رابطه با تامین تجهیزات مورد 

نیاز بیمارستان یا سایر بخش ها به طور مستقل تصمیم گیری کند.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: »بی تردید آنچه به عنوان اساس در رابطه با 
اداره مستقل بیمارستان ها بررسی شده و مدنظر قرار گرفته امر مناسبی است، اما نباید دست 
هیات امنا بیش از حد باز شود یا بر روند فعالیت آنها نظارت نشود که نه تنها رفع مشکالت 
بیمارستان را در پی نداشته باشد، بلکه به نوعی از آن سوی بام هم بیفتند و تصمیماتی اتخاذ 

کنند که به سالمت مردم آسیب برساند.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: »قطعا اداره مستقل بیمارستان ها 
در صورتی می تواند به تسریع روند رفع مشکالت این مراکز منتهی شود که وزارت بهداشت 

نظارت دقیق و مستمر بر نحوه فعالیت آنها داشته باشد.«

آیا خدمات پزشکی در بیمارستان های مستقل گران می شود؟
سید حسن هاشمی در نشست کمیسیون بهداشت مجلس روز سه شنبه 31 شهریور 94 در مورد تدوین 
آئین نامه وزارت بهداشت برای استقالل بیمارستان ها گفت: »ما حدود 4سال است که روی این موضوع کار 
می کنیم که بیمارستان ها بتوانند درآمد و هزینه هایش را کنترل کنند و هزینه ای بیشتر از آنچه درآمد دارند 
برای کشور، بیمه ها یا وزارت بهداشت ایجاد نکنند.« وی ادامه داد: »به تازگی آئین نامه ای مبنی بر اداره 
مستقل بیمارستان ها ابالغ کرده ایم به این معنا که بیمارستان ها زیر نظر دانشگاه ها هستند ولی یک هیات 
مدیره و مدیرعاملی آنها را اداره می کند که توسط رئیس دانشگاه انتخاب می شوند و تمام اختیارات مالی 

و پرسنلی در اختیار آنها قرار دارد، بنابراین به معنای استقالل کامل بیمارستان ها نیست.«
هاشمی یادآورشد: »در پی تحقق این استقالل نباید دانشگاه و ستاد دانشگاه در هر کار بیمارستان ها 
دخالت کنند که برای هر اقدامی همچون خرید تجهیزات یا استخدام نیرو در هر سمتی اعم از نظافتچی، 
نگهبان و کاردان نیاز به دریافت مجوز داشته باشند، بنابراین باید در این مورد اختیار بیشتری به بیمارستان ها 
می دادیم که اتفاق افتاد.« وی تصریح کرد: »استقالل بیمارستان ها به معنای اداره مستقل بیمارستان ها و 
کلینیک ویژه ها بوده که در پی آن به پزشکان اختیار دادیم. ضمن اینکه بیمارستان ها در بخش تامین 
تجهیزات و استخدام نیرو با مشکل مواجه هستند و کمبودهایی دارند به ویژه در حوزه نیروی انسانی که 
دولت قادر به تامین آن نیست، بنابراین واگذاری این اختیار به بیمارستان ها یک نقطه بسیار مهم است.« 
هاشمی تاکید کرد: »البته در اداره مستقل بیمارستان ها همه مکلف هستند که تعرفه دولتی دریافت کنند 
و اگر خالف آن صورت بگیرد مجرم هستند، چرا که ما بر روند فعالیت آنها نظارت خواهیم کرد، در 
عین حال بیمه ها هم تا 90 درصد فعالیت های آنها را تحت پوشش قرار می دهند.« وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی،  خاطرنشان کرد: »بی تردید دستاورد استقالل بیمارستان ها اختیارات موصع تر روسای 
آنها خواهد بود که می توانند برای رفع مشکالتشان تصمیم گیری کنند و این در حالی است که در شرایط 

کنونی تنها منویات ستاد را اجرا می کنند.« اما نمایندگان مجلس نظرات متفاوتی در مورد این طرح داشتند.

خودکفایی بیمارستان ها موجب اختالل در روند خدمات رسانی می شود
محمدجواد جمالی نوبندگانی، در واکنش به انتشار خبر اداره مستقل بیمارستان ها که آئین نامه آن توسط وزارت 
بهداشت ابالغ شده است گفت: »ما تاکنون در برخی زمینه ها همچون بهره مندی از نیروی انسانی با کفایت و متخصص 
به خوبی پیشرفت کرده ایم، تاجایی که هیچ بیماری وجود ندارد که بیمار ناچار باشد برای درمان آن به خارج از کشور 
برود، از سوی دیگر در سال های اخیر از نظر نوسازی بیمارستان ها به ویژه زایشگاه ها و نوسازی و افزایش تخت های 
بیمارستانی مخصوصا در آی سی یو و سی سی یو اقدامات خوبی انجام شده است.« نماینده مردم فسا در مجلس 
دهم در بیان مشکالتی که بیمارستان ها در سال های اخیر با آن مواجه شده اند ادامه داد: »متاسفانه یکی از مهم ترین 
مشکالت این است که منابع تعیین شده برای اجرای طرح تحول سالمت به طور کامل محقق نشده است، همچنین 
نارضایتی در بین پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان به دلیل عدم پرداخت حق الزحمه های آنها که بعضا معوقات آنها 
به 11 ماه هم می رسد، وجود دارد، ضمن اینکه بیمه ها هم در عمل ورشکسته هستند.« جمالی نوبندگانی تصریح 
کرد: »اجرای طرح هیات امنایی شدن بیمارستان ها اقدام خوبی در جهت تسریع روند ارائه خدمات است، چرا که 
این مراکز را از بسیاری از قوانین موجود در مملکت مستثنی می کند به گونه ای که می توانند بسیاری از کارها را خود 
به تنهایی انجام دهند و در این مسیر کمک هایی هم جذب کنند.« وی یادآورشد: »البته اگر اداره مستقل بیمارستان ها 
به این معنا باشد که خودکفا شوند، با توجه به اینکه یک بار در گذشته این خودکفایی را تجربه کرده اند قطعا بیچاره 
خواهند شد و در روند خدمات رسانی آنها اختالل ایجاد خواهد شد.« این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: 
»اداره بیمارستان ها به روش هیات امنایی شدن در صورتی موفق خواهد بود که با کمک دولت صورت بگیرد، اما 
اگر قرار باشد به صورت کامال مستقل اداره شوند از کجا باید منابع مالی الزم برای اداره خود را تامین کنند؟، بنابراین 
قطعا اگر بیمارستان ها توسط دولت تامین مالی نشوند باید برای تامین نیازهای خود از بیماران یا بخش های دیگر 
پول بگیرند.« عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآورشد: »هم اکنون در تمام کشورهای دنیا 
حتی کشورهایی که با اقتصاد آزاد اداره می شوند هم حوزه بهداشت و درمان توسط دولت مدیریت می شود، بنابراین 

منوط به اینکه دولت هزینه های بیمارستان ها را پرداخت کند اداره مستقل بیمارستان ها اقدام درخوری خواهد بود.«
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مصرف پالستیک در ایران
محمد درویش، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها 
تولید ۵۰۰  با  ایران  کرده  اعالم  تازگی  به  ایران،  مراتع  و 
هزار تن پالستیک در سال، پنجمین کشور مصرف کننده 
پالستیک در دنیاست. براین اساس، ایران ۳ برابر متوسط 
جهانی پالستیک مصرف می کند، اما در 2 سال اخیر اقدامات 
مختلف مردمی در حوزه مقابله با مصرف کیسه پالستیکی 
انجام شده است. از آن جمله 2 سال پیش پویش )کمپین( 
»نه به پالستیک« در چند شهر ایران اجرا شد، از جمله در 
اصفهان که مردم به جای استفاده از پالستیک از کیسه های 
پارچه ای استفاده کردند.  نگاه به مساله پالستیک و زباله 
از زمان حضور کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست 
در محیط زیست ایران شکل متفاوت تری به خود گرفت. 
سال گذشته بود که پویش بی زباله، از خودمان شروع کنیم 
در شهرها و روستاهای مختلف ایران فراگیر شد. شاید 
این نخستین بار بود که برنامه اینچنینی از سوی دولت در 
سال های اخیر ارائه می شد، همچنین آسیه اقدسی، مدیر 
اداره محیط زیست و انرژی شهرداری منطقه 1 تهران، تیرماه 
سال گذشته از اجرای طرح توزیع کیسه های نان پارچه ای 
در نانوایی های شمال تهران با هدف آگاه سازی شهروندان 
در رابطه با کاهش استفاده از کیسه های پالستیکی و حفظ 
محیط زیست در هفته بدون نایلکس خبر داده بود. گذشته 
از آن، چند سالی است شهرداری ها اقدام به استفاده از 
کیسه های قابل بازیافت در میادین میوه و تره بار کرده اند که 
به جای الیاف پالستیکی از الیاف گیاهی ساخته شده اند.
از سال گذشته در دزفول، شیراز، رشت و کرمانشاه نیز 
کیسه پارچه ای بین شهروندان توزیع شده است. برهمین 
اساس امسال در گناوه و خلخال استفاده از پالستیک در 
نانوایی ها ممنوع شده است. به گفته فعاالن محیط زیست، 
این طرح ها هنوز همه گیر نشده و کاهش مصرف پالستیک 

نیازمند آموزش است.
براساس گزارش کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد 
ارائه شده،  در سال ٩۵  که  ایران  بازرگانی  اتاق  سبز 
ساالنه 2 میلیون و 1۰۰ هزار تن مواد پالستیکی در 

ایران مصرف می شود.
در همین رابطه مسعود تجریشی، معاون محیط زیست 
انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، پیش تر با اشاره 
انتقاد از نبود  به مصرف باالی پالستیک در ایران و 
با پالستیک گفته بود:  برنامه ای منسجم برای مقابله 
»فعال در ایران اجماعی شکل نگرفته تا قوانین تغییر 

کند. ما در دو مرحله برای  شکل گیری مقدمات وضع قوانین 
محدود کننده مصرف پالستیک در ایران اقدام کردیم اما این ایده به دلیل اختالف نظرهایی که میان مسووالن وجود دارد به تصمیم گیری منتج نشد.« 

تجریشی تاکید کرده در ایران در حال حاضر در حوزه سیاست گذاری فرهنگی، قانونی و قیمت گذاری برای کاهش مصرف پالستیک، برنامه منسجمی 
وجود ندارد.

پایین بودن قیمت تولید پالستیک در ایران باعث باال رفتن مصرف آن در کشور شده، به طوری که اگر هر خانواده ایرانی فقط در هفته یک پالستیک 
کمتر مصرف کند، ساالنه ۸1۶ میلیون کیسه پالستیکی کمتر مصرف می شود.

 کشور ما یکی از بی دفاع ترین سرزمین های 
جهان در مقابل آلودگی پالستیک است. نه تنها 
همه طبیعت کشورمان شامل جنگل و بیابان 
و استپ و حاشیه شهر و روستا از پالستیک 
پر شده، بلکه حجم پالستیک در آب های شمال و جنوب هر روز بیشتر می شود. 
این پالستیک ها نه تنها در سواحل صحنه های زشت و زننده ای دارد، بلکه تا پایت 
را به آب می گذاری، به جای حس عبور ماهی و دیگر آبزیان، این پالستیک ها 

هستند که می لولند. 
اقدام معاون سابق آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست که باعث صدور 
بخشنامه ای شد که استفاده از بطری های آب معدنی را در سازمان محیط زیست 
ممنوع کرد برای ما دوستداران طبیعت و محیط زیست ایران بسیار خوشحال کننده 
است. اگرچه اجرای آن هنوز با مقاومت هایی مواجه است، اما شروع هر کاری 

همیشه سخت است. 
 ما هنوز تا پالستیک زدایی از طبیعت کشور فاصله دوری داریم. این فاصله زمانی 
حس می شود که بدانیم  در کشور آفریقایی کنیا استفاده و خرید و فروش پالستیک 
می تواند تا 4۰ هزار دالر جریمه داشته باشد. می دانیم صرف ممنوعیت استفاده از 
بطری آب معدنی در یک سازمان دولتی تاثیر زیادی بر کاهش میزان و استفاده از 
پالستیک ندارد، اما آنچه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه نظارتی 
حفظ محیط زیست باید انجام دهد، خشکاندن این بلیه از ریشه است. کشورهای 
مختلف تجربیات بسیار خوبی در مورد کنترل و کاهش و بازیافت پالستیک دارند 

که الزم است ما هم از آنها استفاده کنیم.
 ساده ترین و کارآمدترین روش – که در آلمان و بسیاری از کشورهای اروپایی اجرا 
می شود - این است که تولیدکنندگان بطری های پالستیکی آب معدنی و نوشابه و حتی 
مواد غذایی عرضه شده در شیشه موظف به جمع آوری آنها باشند. در این کشورها هر 
بطری و شیشه دارای گرویی است و بارکدی دارد که با قرار دادن در دستگاه هایی 
که در بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای است می توان گرویی را پس گرفت. چند 
سال پیش همین کار را به صورت دستی انجام می دادند. این روش در گذشته ای 

نه چندان دور با گرویی از شیشه های نوشابه و شیر در کشور ما هم معمول بود.
 این دور از انصاف است که طبیعت ایران بهای سنگینی برای منافع عده ای اندک 
صاحبان صنایع آب معدنی و نوشابه بپردازد. جمع آوری این بطری ها توسط همان 
توزیع کنندگان نه تنها از آلودگی در طبیعت جلوگیری می کند، بلکه همان صنایع 
می توانند خود عایدی بازیافت آنها را به دست بیاورند. مهم ترین سود آن کاهش 
شدید این زباله ها در مخازن زباله ای شهری و کاهش هزینه های جمع آوری آنها توسط 
شهرداری ها و مردم است. بسیاری از شهرها امکانات بازیافت ندارند و این زباله ها 
یا در طبیعت رها یا سوزانده می شوند که منشاء آلودگی های بعدی خواهند شد. با 
برگشت این بطری ها به مبدأ عمال این بار از دوش شهرداری ها برداشته می شود و آنها 
هم فرصت پیدا می کنند برنامه های تفکیک از مبدأ را برای سایر پسماندها  اجرا کنند.

 البته برای مبارزه با آلودگی پالستیک باید راهکارهای دیگری در نظر گرفته شود. 
دریافت مالیات از کیسه های پالستیک و دریافت پول برای آنها توسط فروشندگان نیز 
از راه های شناخته شده دیگری است که دولت ضمن ایجاد درآمد برای خود، مجبور 
نیست کمبودهای مالی خود را با روش های غیرعقالنی جبران کند. چند برابر کردن 
عوارض خروج از کشور یا چند برابر کردن عوارض خودروهای هیبریدی و افزایش 
شدید قیمت بلیت های شرکت های هوایی در روزهای تعطیل از جمله همان روش های مضحکی 
است که این روزها بیشترین انتقاد را متوجه دولت کرده است. ایران را تمیز کنید، اخالقتان را خوب 
کنید، جلوی سودجویان را بگیرید، مطمئن باشید مردم همین جا می مانند و خارجی ها هم برای آمدن 

به ایران دست و پا می شکنند.

پیش به سوی دنیای بدون پالستیک»نه« به پالستیک در ایران و جهان

 مرجان 
یشایایی

برخی فعاالن محیط زیست که تعداد آنها هر روز افزایش می یابد، عقیده 
دارند هر روش بازیافت یا مصرف بهینه  تنها یک مسکن موقت است و فقط 
یک روش قطعی برای حفظ محیط زیست وجود دارد و آن کمتر مصرف 
کردن است. به نظر این افراد، نکته مهم اینجاست که فرهنگ صرفه جویی 
باید جای فرهنگ مصرف را بگیرد چون هرقدر هم مواد بازیافت شوند 
یا ماشین های با بهره وری بهتر به بازار بیایند، باز هم روند تخریب ادامه 
دارد. اگرچه روش های بازیافت مواد به خصوص مواد پالستیکی هر روز 
پیشرفت می کنند، به نظر می رسد، تاکنون هیچ روش بازیافتی نتوانسته 
به مصرف سیری ناپذیر پالستیک غلبه کند و از آن پیشی بگیرد. تعداد 
کشورهای موفق در زمینه بازیافت زباله و مواد پالستیکی مانند سوئد که به 
طور کامل زباله های خود را بازیافت می کنند، شاید از عدد انگشتان دست 
فراتر نرود. به نظر می رسد بشر هنوز عمق بحران را درک نکرده است. 
آمریکا، پیشرفته ترین کشور دنیا با بزرگ ترین اقتصاد جهان، بزرگ ترین 
تولید کننده پالستیک در جهان است که با توجه به ناسازگاری ترامپ با 
برنامه های زیست محیطی نمی توان امیدوار بود برای مهار این تولید قدمی 
بردارد. دانشمندان عقیده دارند، بهترین روش برای حفظ محیط زیست، 
کمتر و درست مصرف کردن است. از آب و مواد غذایی گرفته تا سوخت 
و پالستیک و کود و... یکی از خطرات بزرگی که این روزها دهکده 
جهانی را تهدید می کند، گرم شدن کره زمین است که تغییرات اقلیمی 
در سراسر جهان را نتیجه آن می دانند. به گفته کارشناسان، دلیل بخشی از 
سیل های ویرانگر و توفان های مهیب و خشکسالی هایی که با خود جنگ 

و مناقشات منطقه ای را به دنبال آورده، تغییرات اقلیمی است که ریشه در 
تخریب محیط زیست و از همه مهم تر استفاده از سوخت های فسیلی و 
انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از مصرف این سوخت ها دارد. روش های 
بازیافت زیادی هر روز ابداع می شوند، مواد کم ضررتری که می توانند 
جایگزین مواد مضر قبلی شوند، اتومبیل هایی با مصرف سوخت کمتر 
یا دستگاه های گرم کننده با آلودگی کمتر. همه اینها به اضافه روش های 
دیگری که دانشمندان در حال کشف و اختراع آن هستند، نوید روزهای 
بهتر برای محیط زیست می دهند، اما کماکان بهترین راه مصرف کمتر است. 
آنها به مردم توصیه می کنند، خود برای کاهش گازهای گلخانه ای حاصل 
از مصرف سوخت های فسیلی پیشقدم شوند. به آنها می گویند، درز در 
و پنجره ها را بگیرند تا تبادل گرما و سرما به بیرون از محیط خانه تا حد 
امکان کم شود، از المپ های کم مصرف استفاده کنند، چراغ ها و وسایل 
گرمایی را در اتاق هایی که حضور ندارند، خاموش کنند، میزان مصرف 
سوخت های فسیلی را با کاهش سفرهای غیرضروری یا استفاده از وسایل 
نقلیه عمومی به کمترین میزان ممکن برسانند، غذای کمتری دور بریزند و 
گوشت قرمز کمتری بخورند یا برای رفت وآمد از اتومبیل های هیبریدی، 
شکل پیشرفته تر خودروهای برقی که یک موتور احتراق داخلی بنزینی 
کنار یک یا چند موتور الکتریکی قرار دارد، استفاده کنند. یکی دیگر از 
منابع آلوده کننده جو زمین سفرهای هوایی است. کاهش تنها 1 تا 2 سفر 
هوایی در سال می تواند میزان انتشار گازهای گلخانه ای را به اندازه همه 
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مصرف کمتر، محیط   زیست سالم تر

 حسین آخانی
گیاهشناس

پالستیکی  کیسه های  و  کرده ام  صحبت  محل  سبزی فروشی  با  من   
قابل استفاده را به سبزی فروشی برمی گردانم تا داخل آنها سبزی و پیاز 
و سیب زمینی بفروشد. )البته با آگاهی خریداران(، کیسه هایی هم که از 
سوپرمارکت محل می گیرم و داخل آنها پاکت ماکارونی و مواد غذایی خشک 
گذاشته می شود را هم به سوپرمارکت برمی گردانم تا داخلش شوینده های 
بهداشتی مثل پودر رختشویی، صابون و....به مردم بدهد )تاکید می کنم کیسه ها کامال تمیز و سالم هستند.(

 کیسه هایی که بسیار کثیف هستند را هم جایگزین کیسه زباله کرده ایم )ما کیسه زباله نمی خریم چون 
خیلی بزرگ هستند و تا زمان پرشدن، بوی بدی تمام کابینت را پر می کند( از طرفی برای اینکه داخل سطل 
زباله ای که شیرابه جمع شده و بو گرفته، با آب شرب شسته نشود، اصال از سطل زباله استفاده نمی کنیم. 
ما ۳  روزنامه را تا زده و داخل تراس ) داخل کابینت هم می شود گذاشت( می گذاریم و پالستیک زباله را 
روی روزنامه ها می گذاریم تا اگر پالستیک خرید منفذ کوچک و نشتی داشت، شیرابه زباله کامال جذب 
روزنامه شود و به هیچ عنوان زیر پالستیک و روی سرامیک خیس نشود و بو ندهد، آب اضافی بخار 
بقیه شیرابه جذب روزنامه شده و کامال بدون بو خشک می شود )روزنامه هم کامال خشک  می شود و 
می ماند و فقط شاید رطوبت خیلی کمی داشته باشد( در ضمن وقتی کامال زیر پالستیک خشک باشد، 
داخل راهرو و آسانسور هم از شیرابه زباله خیس نمی شود و بو هم نمی گیرد. )کیسه های خرید، جوابگوی 

زباله های یک خانواده 4 نفره است.(
 به دوستان توصیه می کنم حتما روش باال را امتحان کنند و مطمئن باشند از نتیجه کار شگفت زده خواهند 

شد. قطعا همه برای اولین بار زباله خشک بدون بو را تجربه خواهند کرد.
 در ضمن ما همیشه به کیسه پالستیک »نه« می گوییم و کمترین تعداد پالستیک را از سوپرمارکت می گیریم 
و در مغازه های محله هم کاغذ دیواری هایی برای اطالع رسانی راجع به زمان باالی تجزیه کیسه های پالستیکی 

قرار داده ایم و برای دبستان دخترم هم کالس محیط زیست برگزار کرده ایم.
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شعار روز جهانی محیط زیست امسال، غلبه بر آلودگی پالستیکی است

»نه« به پالستیک در ایران و جهان
روز جهانی محیط زیست امسال بر موضوع پالستیک و مبارزه با مصرف آن با شعار »غلبه بر آلودگی پالستیکی« متمرکز است. در بخشی از شعارهای برنامه امسال محیط زیست سازمان 
ملل آمده است؛ »استفاده نکنید، اگر بازیافتی نیست.« هند میزبان امسال روز جهانی محیط زیست است. براساس آمار رسمی، ساالنه ۱۳ میلیون تن پالستیک به اقیانوس ها ریخته می شود. 
۹۳ درصد آب بطری ها و ۸۳ درصد آب لوله کشی، حاوی ریز پالستیک است. هر دقیقه یک میلیون بطری پالستیکی خریداری می شود. 5  تریلیون پالستیک هر سال استفاده می شود و 
بازگشت پالستیک به محیط زیست ۱۰۰ سال زمان می برد. با توجه به حجم باالی تولید پالستیک و آلودگی هر روزه محیط زیست، حدود ۶۰ کشور در جهان برنامه های داوطلبانه و در 
مواردی اجباری را برای کاهش مصرف پالستیک به اجرا گذاشته اند. دولت ایرلند از کشورهایی بود که استفاده کنندگان از پالستیک را در مغازه ها و سوپرمارکت ها ملزم به پرداخت پول کرد. با این 
برنامه مصرف کیسه در این کشور با کاهش چشمگیری مواجه شد. در اتریش نیز برنامه کاهش مصرف پالستیک به شکل داوطلبانه به اجرا گذاشته شد. دولت رواندا به شکل قانونی با مصرف کیسه 
برخورد می کند و برای این موضوع و تخلف از آن حتی زندان در نظر گرفته است. کنیا نیز از کشورهایی است که کیسه کاغذی را جایگزین کیسه پالستیکی کرده است. استفاده، فروش یا تولید کیسه 

پالستیکی در کنیا تا 4۰ هزار دالر جریمه نقدی یا تا 4 سال مجازات زندان در پی دارد. عمده مصرف پالستیک در بطری های آب، کیسه خرید، لیوان پالستیکی، بسته بندی میوه ها و جلد سیگار است.
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