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معاون فناوری وزارت بهداشت خبر داد

صادرات 73 قلم داروی تولیدی 
شرکت های دانـش بنیـان

با حضور وزیر بهداشت؛

اولین بیمارستان بروجرد 
پس از انقالب به بهره برداری رسید

مدیرکل اعتباربخشی  وزارت بهداشت 
از تذکر به افراد شاخص جامعه پزشکی خبر داد

احصای ۱۶ تخلف تعرفه ای 
در بیمارستان های خصوصی 

معاون اجتماعی وزیر بهداشت:

پنـج میلیـون ایـرانی 
دیـابـت دارنـد

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

طرح تحول سالمت 
درمان محور است

روی خط سپید
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دستور  رئیس جمهور برای 
تشکیل ستاد  ویژه تامین 
دارو   و تجهیزات پزشکی

زمین شناسی پز شکی 
درنظام سالمت مغفول مانده است

مدیرکل بهداشت و درمان سازمان 
پدافند غیرعامل در گفت و گو با سپید:

www.sepidonline.ir

قابل توجه هیئت مدیره 
انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

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

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

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

همین امروز با ما تماس بگیرید:
info@sepidonline.ir :ایمیل           @sepidnewspaper :تلفن: 26151499 – 26151485            تلگرام
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مدیرکل اعتباربخشی  وزارت بهداشت از تذکر به افراد شاخص پزشکی خبر داد

مدیرکل نظارت بر اعتباربخشی و امور 
درمان معاونت درمان وزارت بهداشت 
از احصاء ۱۶ مورد تخلف تعرفه ای در 
و  داد  خبر  خصوصی  بیمارستان های 
گفت: »یکی از برنامه هایمان این است 
که صورت حساب های واحد الکترونیک 
بروز  از  پیشگیری  در  که  باشیم  داشته 
تخلف بسیار موثر است. با این اقدام هم 
به عنوان  بهداشت  بیمار و هم وزارت 
صورت حساب  این  به  می توانند  ناظر 

باشند.« الکترونیک دسترسی داشته 
ایسنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
وضعیت  درباره  عسگری  علیرضا 
بیمارستان های  در  تعرفه ای  تخلفات 
بررسی هایی  »با  گفت:  خصوصی، 
جنس  از  مورد   ۱۶ دادیم  انجام  که 
آنها  و  شد  احصاء  تعرفه ای  تخلفات 
ابالغ  خصوصی  بیمارستان های  به  را 
کردیم تا از بروز آنها جلوگیری کنند. 
تا  می کنیم  نظارت  دائما  حال  عین  در 
نظارت های  شوند.  رفع  مشکالت  این 
می شود  انجام  دوره ای  صورت  به  ما 
شدید  تخلفات شان  که  جاهایی  در  و 

ناظر مقیم که  نام  به  ایجاد کردیم  است، ساختاری 
نظارت ها را مداوم انجام می دهد.«

وی با بیان اینکه یک سری برنامه های نظارتی را 
برای آینده در دست اجرا داریم، افزود: »به عنوان 
صورت  که  است  این  برنامه هایمان  از  یکی  مثال 
در  که  باشیم  داشته  الکترونیک  واحد  حساب های 
پیشگیری از بروز تخلف بسیار موثر است. بر این 
بیماران صادر  برای  که  اساس صورت حساب هایی 
این  باید یک فرمت واحد داشته باشند و  می شود، 

فرمت واحد در یک اپلیکیشن موجود باشد و بتوان 
صورت حساب را با قیمت واقعی خدمت مقایسه کرد 
و در نتیجه ما هم روی آن نظارت خواهیم داشت. 
البته با این اقدام هم بیمار و هم وزارت بهداشت به 
عنوان ناظر می توانند به این صورت حساب الکترونیک 
دسترسی داشته باشند. باید توجه کرد که چنین اقداماتی 

منجر به ایجاد شفافیت در بیمارستان ها می شود.«
اینکه ایجاد صورت حساب های  بیان  با  عسگری 
»بعد  داد:  ادامه  استارت خورده است،  الکترونیک  

پایلوت اجرا  از بررسی های الزم آن را به صورت 
می کنیم. از طرفی باید بسترهای آی تی و امنیتی آن 
وزارت  تعرفه  اداره  هم  فراهم شود.  کامل  به طور 
بهداشت و هم بخش آی تی وزارتخانه در حال انجام 
این اقدامات هستند. در صورتی که صورتحساب های 
بیمارستانی الکترونیکی شوند، می توان آن را جایگزین 
البته  کرد.   و...  فیزیکی  ادواری،  نظارت های  تمام 
در حال حاضر بازدیدهای ادواری جدی بر حسب 
از  می آوریم.  عمل  به  کردیم،  احصاء  که  تخلفاتی 

 ۱۹۰ شماره  طریق  از  هم  مردم  طرفی 
می توانند به ما در شناسایی تخلفات و 

برخورد با آنها کمک کنند.«

تذکر به افراد شاخص پزشکی
مدیرکل نظارت بر اعتباربخشی و امور 
بهداشت  درمان معاونت درمان وزارت 
درباره وضعیت تخلفات تعرفه ای در بخش 
دولتی و خصوصی نیز گفت: »در بخش 
دولتی به جرات می توان گفت که تخلفات 
مگر  شده اند،  کنترل  خوبی  به  تعرفه ای 
اینکه کسی مثال نقض آن را بیاورد. در 
بخش دولتی این شفافیت وجود دارد و 
هیچکس از تعرفه دولتی شاکی نیست. اما 
در مطب ها این تخلفات همچنان گزارش 
می شود. بیشترین موارد تخلفی هم که در 
مطب ها دیده می شود، تخلفات ویزیت 
است که البته در همین زمینه هم ورود 
جدی داشته ایم و حتی به افراد شاخص 
حوزه پزشکی هم تذکر داده و متخلفین 
را به تعزیرات حکومتی معرفی کرده ایم.«
مردم  اینکه  بر  تاکید  با  عسگری 
کمک  ما  به  حوزه ها  این  در  می توانند 
کنند، اظهار کرد: »به هر حال ما استانداردهای ویزیت 
را اعالم کردیم و مشخص است که هر پزشک چه 
مبلغی را باید به عنوان ویزیت از بیمار دریافت کند، 
گرفت،  شده  تعیین  مبلغ  از  بیشتر  کسی  اگر  حال 
تخلف کرده و مردم هم باید در شناسایی متخلف به 
ما کمک کنند. به هر حال یکی از منابع اطالعاتی ما 
مردم هستند. بنابراین در این حوزه حساسیت وجود 
دارد و مردم باید حق طبیعی خود را بدانند و نسبت 

به آن اقدام کنند.«

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان:

تشکیل داروخانه های زنجیره ای 
به نفع مصرف کننده است

داروخانه های  تشکیل 
زنجیره ای به نفع مصرف کننده 
کمیسیون  سخنگوی  است 
مجلس  درمان  و  بهداشت 
تشکیل  اینکه  بیان  با 
به  زنجیره ای  داروخانه های 
است،  کننده  مصرف  نفع 
گفت: »با ایجاد داروخانه های 
در  دارو  فروش  زنجیره ای 

کشور معنادارتر می شود.«
حیدرعلی عابدی درباره ایجاد داروخانه های زنجیره ای درکشور، 
گفت: »ایجاد داروخانه های زنجیره ای در کشور موضوعی کامال 
را  این موضوع  مفهومی  منظر  از  بنده  بنابراین  تخصصی است 

مورد بررسی و واکاوی قرار می دهم.«
نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
داروخانه ها هزینه های  از جمله  زنجیره ای  فروشگاه های  ایجاد 
فروش را با کاهش روبرومی کند تصریح کرد: »ایجاد فروشگاه های 

زنجیره ای عاملی برای متمرکز شدن بر روی منابع است.«
داروخانه داران،  نفراز  اگر5۰  مثال  »بطور  افزود:  عابدی 
داروخانه ها را به سبک زنجیره ای اداره  کنند، می توان درهزینه ها 
صرفه جویی کرد و این در حالی است که داروخانه داران با این 
اوصاف می توانند بر طبق مصرف ماهیانه، هفتگی ، دارو را از انبار 
دارو تحویل بگیرند بنابراین نگهداری داروهای خاص نیز با  این 

شرایط با سهولت باالتری همراه خواهد بود.« 
وی ادامه داد: »با تشکیل داروخانه های زنجیره ای، دارو در 
این شرایط روند  توزیع  با  بیماران می رسد زیرا  به  زمان مقرر 
دارو نیز در داروخانه ها  بهبود بخشیده می شود و دارو تا قبل  از 
رسیدن به تاریخ فروش در معرض فروش قرار می گیرد و این 
در حالی است که با ایجاد داروخانه های زنجیره ای فروش دارو 
معنا دارتر می شود تا اینکه به صورت جزیره ای داروخانه ها در 

راستای فروش عمل  کنند.«
 سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس بابیان اینکه ایجاد 
تمام  مصرف کننده  نفع  به  کشور  در  ای  زنجیره  داروخانه های 
به طریق  یادآورشد: »زمانی که داروخانه ها در کشور  می شود، 
از جمله  به طور حتم هزینه های جاری  اداره  شوند،  زنجیره ای 

انبارداری دارو نیز با کاهش روبرو می شود.«

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس خبر داد

کمبـود ۴ هزار تخت بیمارستانی 
در شـهر تهـران

تخت  هزار   ۱۰ کمبود  از 
تهران  استان  در  بیمارستانی 

خبرداد.
زمانی  علیجانی  محسن 
برخی  جدی  مشکل  درباره 
درحوزه  تهران  مناطق 
بیمارستان، گفت: »به طور کلی 
شهر تهران و شهرستان های 
تخت  کمبود  با  اطراف 
هستند،  مواجه  بیمارستانی 
شاخص های شهر تهران و استان درحوزه درمان و بخش های 
دیگر از بسیاری از مناطق محروم کشور پایین تر است؛ به ویژه 
در شرق و یا جنوب شهر تهران مشکالت درمانی وجود دارد.«
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه وزارت بهداشت و درمان 
باید از اعتبارات دولتی و ازظرفیت بخش خصوصی برای رفع 
مشکالت بیمارستانی استان تهران و ساخت درمانگاه استفاده کند، 
افزود: »البته هم افزایی بخش های مختلف دراین حوزه بسیار 
مهم است، به عنوان مثال وزارت بهداشت می تواند از ظرفیت های 
سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، وزارت نفت و بانک ها 

نیز در این حوزه استفاده کند.«
وی تاکید کرد: »شهرداری ها می توانند درحوزه سالمت وارد 
بیمارستان را  نیاز برای ساخت درمانگاه و  شده و زمین مورد 
بنابراین وزارت  قرار دهند،  اجتماعی  تامین  اختیار سازمان  در 
بهداشت باید پایش ، نظارت و امکان سنجی برای این بخش را 
انجام دهد؛ ضمن اینکه بخش خصوصی هم می تواند به این 

حوزه ورود کند.«
 ۱۰ از  بیش  کمبود  تهران  استان  در  اینکه  بیان  با  علیجانی 
هزار تخت بیمارستانی وجود دارد، گفت: »از این میزان نزدیک 
به 4 هزار تخت مربوط به شهر تهران می شود، البته کمیسیون 
بهداشت ودرمان تاکنون جلساتی با حضور متولیان این بخش 
افزایش هم  و  بیمارستانی  برای رفع مشکل کمبود تخت های 
افزایی میان دستگاه ها برگزار کرده است؛ متاسفانه موازی کاری 
میزان  به کمترین  باید  که  دارد  میان دستگاه ها وجود  بسیاری 

کاهش پیدا کند.«
»می توان  افزود:  بهداشت و درمان مجلس،  عضو کمیسیون 
با هم افزایی و نقش محوری و تولیت وزارت بهداشت ودرمان، 

شهرداری را به بخش سالمت سوق داد.«

خانه ملت

احصای ۱۶ تخلف تعرفه ای در بیمارستان های خصوصی  

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »تنظیم خانواده 
لزوما به معنای کنترل و کاهش موالید نبوده و قطعا سیاست های جمعیتی 

مناسب و توسعه همه جانبه نیاز امروز کشور است.«
سیدمرتضی خاتمی گفت: »رشد بی رویه جمعیت و گاه کاهش رشد در 
مقاطعی باعث شده توجه به اتخاذ سیاست های جمعیتی مناسب اهمیت 
یابد. اتخاذ این سیاست ها به همراه توسعه همه جانبه می تواند جامعه را 
توانمند و پویا نماید.« نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به عوامل موثر بر رشد جمعیت جهان افزود: »رشد 
جمعیت انسانی نیز همانند جمعیت سایر گونه های موجودات نمی تواند 
علی نهایت افزایش یابد و به دلیل محدودیت منابع که در واقع یک عامل 
جبری است محدود می گردد. ولیکن جمعیت جامعه انسانی در جهان و 
یا هر منطقه به دلیل جمعیت پایه موجود و ترکیب سنی، ازدواج و تمایل 
به خانه دار شدن، تمایل به تعدد فرزند و سیاست های تنظیم جمعیت 
می تواند تغییر نماید.« نائب رئیس فراکسیون خانواده مجلس افزود: »در 
هر کشور بسته به رشد کنونی و روند افزایش جمعیت و نیز منحنی و یا 
هرم جمعیتی سیاست های متفاوتی اجرا می شود. به عنوان مثال در چین 
در نیمه اول قرن گذشته سیاست بر کنترل و کاهش فرزند آوری بوده 
ولی در انتهای قرن سیاست به تشویق به فرزند آوری تغییر نموده است. 
در حال حاضر اکثر کشورهای اروپایی و حتی کانادا سیاست تشویق 

را در پیش گرفته اند. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای 
آفریقائی و آمریکای جنوبی هنوز سیاست بر کاهش فرزندآوری استوار 
است. در دوران گذار جمعیتی، الزم است سیاست ها به تدریج از کنترل 

به سمت تشویق تغییر پیدا کند.«
وی با اشاره به روند جمعیتی و سیاست های گذشته گفت: »قبل از دهه 
پنجاه، به دلیل فراوانی مرگ و میر به خصوص در سنین نوزادی وکودکی به 
صورت معمول و مرسوم خود به خود افزایش موالید صورت می گرفته و 
به تدریج با بهبود وضعیت بهداشت و به خصوص از دهه شصت که یک 
گره جمعیتی ناشی از افزایش کودکان بروز نموده و ساختار و ترکیب هرم 
جمعیتی موجب شده بود تا سیاست ها بر کنترل جمعیت بوده ولی به تدریج 
و ورود به دوران گذار و نیز در شرایط کنونی می بایست سیاست های 
تنظیم جمعیتی روند افزاینده ولی برنامه ریزی و کنترل شده را مد نظر 
قرار دهد. تا از افزایش نرخ سرباری و کاهش نرخ جمعیت مولد در 
آینده پیشگیری شده و در آینده برای بازنشستگان جایگزین بوجود آید. 
البته این مستلزم ایجاد بسترهای الزم از جمله تسهیالت مورد نیاز است. 
چراکه امکان جایگزینی با روش مهاجرت پذیری فراهم نیست؛ اگرچه باید 
به آن نیز فکر کرد. کاری که اکثر کشورهای پیشرفته با پذیرش مهاجرین 
انتخاب شده و برگزیده انجام می دهند. الزم به توضیح است چنانچه 
به این امر مهم پرداخته نشود، مجبوریم در آینده همانند فرانسه سن 

بازنشستگی را باال ببریم.« خاتمی گفت: »تنظیم خانواده لزوما به معنای 
کنترل و کاهش موالید نیست بلکه فاصله گذاری بین موالید، برنامه ریزی 
برای حاملگی و فرزندآوری، پیشگیری از حاملگی های ناخواسته و نیز 
کنترل حاملگی های پر ریسک و نیز برنامه های پیشگیری از مرگ و میر 
مادر و نوزاد را نیز شامل می شود. لذا از این منظر تنظیم خانواده همواره 
می بایست مد نظر باشد. حتی سیاست های تشویقی موالید نیز خود 
نوعی تنظیم خانواده است.«  نائب رئیس کمیسیون بهداشت در پایان با 
اشاره به سیاست های کلی جمعیت ابالغی مقام معظم رهبری گفت: 
»این سیاست ها براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی در سال ۹۳ 
در ۱4 بند ابالغ شد و براساس آن ارتقاء، پویایی، بالندگی و جوانی 
جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی مورد اشاره 
بوده است . اما افزایش جمعیت با تاکید بر ارائه آموزش های مناسب ، 
نهادینه سازی سبک زندگی اسالمی – ایرانی ، ارتقاء امید به زندگی ، تکریم 
سالمندان ، توانمندسازی جمعیت در سن کار، حفظ و جذب جمعیت در 
روستاها و مناطق مرزی، مدیریت مهاجرت به داخل و خارج، استفاده 
از ظرفیت های ایرانیان مقیم خارج و رصد مستمر سیاست های جمعیتی 
بوده است تا از افزایش بی کیفیت جمعیت جلوگیری شده و رشد و 
توسعه همه جانبه شکل گیرد. امید است این سیاست های هوشمندانه 

با تالش همه قوا و مردم به نحو مناسب عملیاتی شود.«

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آیت اهلل العظمی بروجردی)ره( 
بروجرد به عنوان اولین بیمارستان این شهرستان که پس از انقالب 

اسالمی ساخته شده است با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد.
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
این بیمارستان با ظرفیت 22۹ تخت بیمارستانی در زمینی به مساحت 
۳2 هزار متر مربع و زیربنای 2۱45۰ متر مربع در ۶ طبقه ساخته شده 
است. عملیات ساخت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آیت 
اهلل العظمی بروجردی)ره( بروجرد از آبان ماه سال 8۶ آغاز شده بود 
و با اعتباری بالغ بر ۹4 میلیارد تومان ساخته و تجهیز شده است. 
از بخش های این بیمارستان می توان به اورژانس، عفونی، داخلی 
زنان و مردان، نورولوژی، فوق تخصصی آنکولوژی، فوق تخصصی 
رادیولوژی،  آزمایشگاه،  و گوارش، آی سی یو، سی تی اسکن،  ریه 

سونوگرافی و آندوسکوپی اشاره کرد.
براساس اعالم پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت، بیمارستان 

آیت اهلل العظمی بروجردی)ره( بروجرد اولین بیمارستان ساخته شده پس 
از انقالب اسالمی و سومین بیمارستان بروجرد پس از بیمارستان های 
شهید چمران ) با قدمت 5۰ ساله( و امام خمینی)ره( )با قدمت ۱۰۰ 
ساله( به حساب می آید. شهرستان بروجرد با جمعیت 4۰۰ هزار نفری 

در فاصله ۱۰۶ کیلومتری خرم آباد واقع شده و دومین شهرستان پر 
جمعیت استان لرستان است.

بروجردی: رابطه پزشک و بیمار در کشور مطلوب نیست
با  اسالمی  مجلس شورای  در  اشترینان  و  بروجرد  مردم  نماینده 

بیان اینکه متاسفانه رابطه پزشک و بیمار در کشور مطلوب نیست، 
گفت: »این درحالیست که پزشک باید با بیمار ارتباط معنوی برقرار 

کند و وقت بگذارد.« 
عالءالدین بروجردی در مراسم افتتاح بیمارستان آیت اهلل بروجردی 
اظهار کرد: »مردم ده ها سال است منتظر چنین روزی بودند چرا که 
بیمارستان مدرن و شکیل بروجرد راه اندازی شده است.« وی اضافه 
کرد: »بیمارستان های فعلی بروجرد آثار تاریخی بشمار می روند و غیر 
متناسب با نیازهای مردم شهرستان هستند.« این عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: »بروجرد شهر فرزانگان 
است و در دنیا با شخصیت برجسته آیت اهلل بروجردی شناخته شده 
است.« وی اضافه کرد: »بارها درخواست ایجاد دانشکده علوم پزشکی 

را کرده ایم که محقق نشده و این مهم نیاز مبرم شهرستان است.«
بروجردی با بیان اینکهدر شهرستان نیازمند پزشکان متخصص 
هستیم، گفت: »سطح پزشکی ما بسیار باال رفته و باید ظرفیت سازی 
کرد تا بسیاری از پزشکان خارج از کشور برگردند و به مردم خدمات 
بدهند.« وی بر رفع هر چه سریعتر نواقص بیمارستان آیت اهلل بروجردی 
تاکید کرد و با بیان اینکه آموزشی شدن این بیمارستان بسیار ضروری 

است، افزود: »طرح تکمیلی این بیمارستان باید انجام شود.«

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

تنظیم خانواده لزوما به معنای کاهش موالید نیست

با حضور وزیر بهداشت؛

اولین بیمارستان بروجرد پس از انقالب اسالمی به بهره برداری رسید
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نتایج یک بررسی جامع نشان می دهد که مکمل های معدنی و مولتی ویتامین ها در کاهش مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی نقشی ندارند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، بررسی انجام  گرفته روی بیش از دو میلیون نفر حاکی از آن است که مکمل های مولتی ویتامین  و 

مواد معدنی در پیشگیری از حمله قلبی، سکته مغزی یا بیماری های قلبی – عروقی تأثیر مثبتی ندارند.
گروهی از محققان آمریکایی با مطالعه روی بیش از دو میلیون نفر هیچ دلیلی که نشان دهد مکمل های تغذیه ای مرگ ومیر ناشی 
از بیماری  قلبی را کاهش می دهند، وجود ندارد. همچنین افرادی که به شدت به مصرف مکمل ها وابسته هستند کمتر سبک زندگی 

سالم را دنبال می کنند.
یکی از محققان این مطالعه گفت: به سختی می توان افراد ازجمله محققان 
علم تغذیه را متقاعد کرد که در مورد بی تأثیر بودن مولتی ویتامین ها و مکمل های 

معدنی در پیشگیری از بیماری های قلبی – عروقی اطالع رسانی کنند.
صنعت  ارزش  می گویند  کارشناسان  ایندیپندنت،  روزنامه  گزارش  به 
مکمل های تغذیه ای تا سال 2۰2۴ میالدی در سطح جهان به بیش از 2۰۰ 
میلیارد پوند خواهد رسید. درحالی که از تولیدکنندگان درخواست شده در 
مورد قابلیت محصولشان در پیشگیری یا درمان بیماری ها ادعایی مطرح 
نکنند اما این ممنوعیت شامل بیشتر ادعا درباره تأثیر این ترکیبات روی 

سالمت عمومی نمی شود.

 

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به حضور هزار قلم داروی تولیدی شرکت های دانش بنیان در بازار داخل در سال های گذشته، 
گفت: »در حال حاضر قریب به ۴۰۰۰ محصول داریم که تولید شرکت های دانش بنیان هستند و از این تعداد، 73 محصول به خارج از کشور 

صادر می شوند.«
به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران، رضا ملک زاده در گردهمایی مدیران فناوری و روسای مراکز رشد فناوری سالمت دانشگاه های 
علوم پزشکی، با بیان اینکه تجربه کشور در زمینه شرکت های دانش بنیان تجربه جدیدی است، افزود: »برخی از شرکت های نوپا، مشکالتی از قبیل 

بوروکراسی اداری و تأمین بودجه برای رسیدن به یک فناوری قابل اعتماد دارند. تالش 
می کنیم که بتوانیم این مشکالت را مرتفع کنیم.«

وی با بیان اینکه فارغ التحصیالن دانشگاه ها می توانند در شرکت های دانش بنیان مشغول 
به فعالیت شوند، افزود: »امیدواریم شرکت های دانش بنیان، نیاز کشور در حوزه دارو و 
و  این شرکت ها  در  اشتغال  برای  زمینه  درعین حال  و  کنند  مرتفع  را  پزشکی  تجهیزات 

صادرات محصول آن ها نیز فراهم شود.«
معاون تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه بازاریابی برای محصول تولید شده نیاز به 
تخصص دارد، اضافه کرد: »همچنین طرح ارائه شده برای تولید محصول، نیاز به بررسی، 
علم و دانش الزم دارد و باید راهنمایی و کمک های الزم به شرکت های دانش بنیان در زمینه 

تجاری سازی داده شود و شرکت ها، دانش و تجربه خود را افزایش دهند.«

صادرات 73 قلم داروی تولیدی شرکت های دانش بنیانمولتی ویتامین ها تاثیری برسالمت قلب ندارند

مدیرکل بهداشت و درمان سازمان پدافند غیرعامل در گفت و گو با سپید

زمین شناسی پزشکی در نظام سالمت مغفول مانده است
علی اکبر ابراهیمی 

 

این روزها اخباری متعددی از افزایش بیماری 
و مسمومیت ها بر اثر مصرف آب و مواد غذایی 
از گوشه و کنار کشور به گوش می رسد. شاید 
مهم ترین خبر مسمومیت تعدادی زیادی از مردم 
بر اثر استفاده از قارچ های سمی باشد. اتفاقی 
که به یک باره چندین استان را درگیر کرد و 
متاسفانه با اقدامات دیرهنگام متولیان سالمت و 
بی توجهی مردم به هشدارهای مصرف اتفاقات 
تلخی را رقم زد. در رخدادی دیگر تعداد زیادی 
از شهروندان رامهرمز در استان خوزستان دچار 

مسمومیت ناشی از مصرف آب شدند. 

هشدار درباره تغییرات اقلیمی و 
کاهش منابع آب

محمد کریمی نیا، مدیرکل بهداشت و درمان 
سازمان پدافند غیرعامل درخصوص چرایی 
افزایش بیماری  و مسمومیت ها به سپید می گوید: 
»علت برزو این قبیل اتقاقات تغییرات اقلیمی 
است که در چند سال اخیر به وجود آمده و 
موجب خشکسالی هایی در کشور شده است.«
وی افزود: »همچنین تغییراتی به وجود 
آمده در منابع آبی موجب بروز مشکالتی شده 
است. برای مثال زمانی که آب های جاری که 
ماحصل بارندگی ها هستند کاهش پیدا می کند 
به سمت آب های زیرزمینی می رویم و هرچه به 
الیه های عمیق تر چاه های آب می رسیم الیه های 
مختلف با آب مخلوط می شوند و ما با مواردی 
مواجه می شویم که در گذشته آنها را تجربه 
نکرده ایم. بنابراین بحث زمین شناسی پزشکی 
می تواند در بحث پیشگیری های متعدد در این 
خصوص کمک فراوانی بکند.« کریمی نیا در 
تبیین جایگاه و نقش زمین شناسی پزشکی در 
حوزه سالمت اظهار داشت: »به دلیل گستردگی 
پهنه جغرافیایی کشور در الیه های مختلف این 
پهنه هم تأثیرات مثبت و هم منفی وجود دارد. 
برای مثال در برخی زمین های کشاورزی بعضی 
امالح وجود ندارد و در برخی موارد فلزات 
سنگینی که در الیه های مختلف زمین وجود 
دارند می توانند از طریق آب و مواد غذایی وارد 
چرخه زندگی ما شوند. همچنین زمین شناسی 
پزشکی می تواند در استقرار مکان های پیشگیری 
و مراکز بهداشتی کمک حال ما شود و راهنمای 
ما در جاسازی و مکان یابی باشد. برای مثال 
دلیل شیوع باالی سرطان در استان گلستان به 

دلیل کمبود برخی امالح در خاک این مناطق 
است. ازاین رو این مشکل را می توان از طریق 

زمین شناسی پزشکی قابل حل شدن است.«
مدیرکل بهداشت و درمان سازمان پدافند 
غیرعامل علت دوم افزایش این اتفاقات را 
تحریم ها دانست و افزود: »در حالی که به ظاهر 
بخش سالمت تحت تحریم نبوده اما وقتی 
تبادالت مالی مختل می شود این امر به طور 
مستقیم بر روی بخش سالمت تأثیر می گذارد. 
برای مثال در بحث آب تأمین تجهیزات تسویه 
ازاین دست  مواردی  و  هیپوکلریت سدیم  و 
ماحصل این تحریم ها است؛ بنابراین در یک 
جمع بندی کلی می توان گفت که این عوامل 
الگوهایی هستند که در بحث مسمومیت های 
متعدد که در ماه های اخیر بروز پیدا کرده 
تأثیرگذار بوده اند.« وی در تشریح چگونگی 
تاثیرگذاری تحریم ها در حوزه سالمت افزود:  
»از دیرباز امریکا فشار بسیار زیادی ایجاد 
می کند تا تبادل مالی ما مختل شود و در قدم 
نخست بانک ها با ما وارد معامله نشوند و 
از آنجا که تمام تعامالت موجود از طریق 
سیستم بانکی انجام می شود و ما برای تهیه 
تمام اقالم و تجهیزات پزشکی اعم از دارو و 
واکسن نیز به این سیستم نیاز داریم؛ زمانی که 
این تبادالت دچار آسیب شود ناخواسته این 
آسیب به الیه های مختلف سرایت می کند و 
خود را در بخش های مختلف نشان می دهد.«

اعمال تحریم در تهیه   واکسن آنفلوانزا
کریمی نیا تاکید کرد: »هدف مستقیم فشارها 
این است که آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار 
دهد. برای مثال ساالنه حدود 3 تا 3.3 میلیون 
دوز واکسن آنفلوانزا برای ایمن سازی افراد 
در معرض خطر به کشور وارد می شود ولی 
در سال 91 به دلیل تحریم های اعمال شده، 
حتی تهیه واکسن هم برای ما سخت شد و 
این به دلیل سختگیری هایی بود که در بحث 
تبادالت مالی صورت گرفت و ما مجبور بودیم 
برای تهیه واکسن با کیف های پر از پول به 

شرکت های تولیدکننده مراجعه کنیم.«
مدیرکل بهداشت و درمان سازمان پدافند 
غیرعامل ادامه داد: »بخش دیگری این است که 
در بسیاری از مواقع اطالع رسانی های نادرستی 
در شبکه های مجازی صورت می گیرد و این 
اطالع رسانی های نادرست موجب ایجاد تبعات 
فرهنگ  اینکه  می شود. ضمن  جامعه  برای 
پیشگیری به درستی در کشور ما جا نیفتاده و 
این یکی از نقاط منفی است. برای مثال در بحث 
مسمومیت هایی که بر اثر مصرف قارچ های 
سمی اتفاق افتاد و عده ای بر اثر مصرف این 
ماده جان خود را از دست دادند به توصیه هایی 
که شد توجه نکردند و متأسفانه در این حادثه 
مردم توجهی به هشدارهای دانشگاه های علوم 
پزشکی توجه جدی نکردند و همین موجب 
فوت و آسیب افراد شد. از این رو به جد 

می توان گفت که در بحث فرهنگ سازی در 
حوزه سالمت نیازمند بازتعریف هستیم.«

وی در تبیین میزان عملکرد دستگاه های 
دولتی در حوزه تشخیص به هنگام گفت: »دو 
بحث در این خصوص وجود دارد بحث نخست 
اینکه در زمینه تشخیص مشکلی در کشور وجود 
ندارد و زیرساخت های نظام سالمت کشور 
به راحتی می توانند خدمات کاملی را بدهد. بحث 
دوم که مشکل اصلی هم هست این است که 
متولی واحدی در این بخش وجود ندارد. برای 
مثال در زمینه محصوالت کشاورزی و دام و 
شیالت وزارت جهاد کشاورزی آزمایشگاه ها 
و مراکز مختلفی دارد یا اینکه در بخش نظام 
سالمت وزارت بهداشت در حوزه های بهداشت 
و درمان مراکز متعددی دارد و یا در حوزه آب 
سازمان  آبفای کشور وزارت نیرو مسئولیت 
است. لذا عیب بزرگ همه این اقدامات این 
است که به هم وصل نیستند و پشتیبانی از هم 
نمی کنند؛ به عبارت دیگر بحث سیستم یکپارچه 
سالمت در کشور به درستی عملیاتی نشده است.
مدیرکل بهداشت و درمان سازمان پدافند 
در  جامعه  افراد  وظیفه  تبیین  در  غیرعامل 
پیشگیری از بروز بحران ها گفت: »در وهله 
نخست فرهنگ مصرف در کشور ما باید تغییر 
پیدا کند. برای مثال آبی که مصرف می شود 
تجدیدپذیر است اما این فرآیند برهه زمانی 
چند صد ساله می خواهد و باید این هشدار 

به مردم داده شود که این برهه زمانی بسیار 
چاه های  دیگر وجود  بحث  است.  طوالنی 
فراوان و غیرقانونی است که در حال  آب 
برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی هستند 
و به این جهت که هماهنگی با بخش های 
مختلف در زمینه برداشت ها هستند در موارد 
مختلف موجب بروز مشکل در کیفیت آب 
و آلودگی های مختلف می شود. موضوع دیگر 
دفع غیربهداشتی فاضالب در مناطق مختلف و 
استفاده از پسماندهای غیربهداشتی در بخش 
کشاورزی است که باید در زمینه فرهنگ سازی 

به آن پرداخت و اصالح شود.«
وی اضافه کرد: »سیستم نظارتی بهداشت و 
درمان که متولی آن وزارت بهداشت است باید 
در این زمینه فعالیت بیشتری داشته و با استفاده 
از امکانات موجود نظارت ها را باال ببرد. برای 
مثال موارد متعددی از ابتدای سال وجود داشته 
که در آن سیستم کلرزنی آب رسانی شهرها 
دچار اختالل شده و حتی در همین مورد اخیر 
رامهرمز دلیل این مشکل اختالل در سیستم 
کلرزنی بوده است. بنابراین اگر نظارت های 
جدی در بخش پایداری آب سالم وجود داشته 
باشد مشکالتی ازاین دست را تجربه نمی کنیم؛ 
بنابراین مشکل اصلی در این خصوص ضعف 
نظارت ها است و باید بازسازی و بهسازی 
در این خصوص به سرعت انجام شود تا این 

رخدادها را تجربه نکنیم.

کارشناس سازمان بیمه سالمت با اشاره به احتمال تجویز داروهای گران قیمت 
به جای داروهای خارج شده از پوشش بیمه ای توسط برخی پزشکان گفت: »شیفت 
دارویی همیشه وجود دارد ولی باید توجه داشت که داروهای گران قیمت عوارض 
و ریسک بیشتری برای بیماران دارند.« به گزارش سپید به نقل از آی هینا، کیوان 
تاج بخش با اشاره به خارج شدن ۸۰ قلم داروی OTC از پوشش بیمه افزود: 
»مصرف داروهای OTC به دلیل مبالغی کمی که دارند، در جامعه بسیار زیاد 
است. از طرفی این داروها بیشتر جنبه تسکین دهنده داشته و به نوعی نسخه پر 
کن هستند؛ چراکه بر اساس فرهنگ جامعه هر چه نسخه پرتر باشد بهتر است؛ 

درحالی که ممکن است یک یا دو قلم از این داروها مؤثر باشد.«
وی افزود: »منابع ذخیره شده داروهای OTC می تواند برای پوشش بیمه ای 
داروهای بسیار گران قیمتی که فرد براثر بیماری های مهلک استفاده می کند، به کار 

گرفته شود. حتی اگر دارویی تحت پوشش بیمه باشد این منابع در کاهش فرانشیز 
بیماران نقش بسیار مؤثری خواهد داشت.« تاج بخش تأکید کرد: »خروج داروهای 
ارزان قیمت OTC از پوشش بیمه باعث می شود که سازمان های بیمه گر بتوانند 
داروهای بیشتری را از لحاظ نوع دارو و قیمت دارو تحت پوشش قرار دهند. 

خروج این تعداد دارو برای گروه های کم خطر باعث 
می شود که هزینه این گروه به سمت بیماران خاص، 
بدخیم و صعب العالج صرف شود.« این داروساز ادامه 
داد: »بهتر است که برخی داروها فرانشیز پلکانی داشته 
باشند. به عنوان مثال در فردی که به بیماری خاص مبتال 
بوده، ممکن است دارو 2 میلیون تومان شود که با 
فرانشیز 5 درصد، بیمار باید 5۰ درصد پرداخت کند، 

ولی در داروی سرماخوردگی حتی اگر فرد به صورت آزاد تهیه کند درنهایت 
1۰ هزار تومان می شود که سالی یک یا دو بار با آن مشکل روبرو می شود.«

تاج بخش در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی کارشناسان معتقدند که ممکن 
است پزشکان داروهای مشابهی که در تعهد بیمه است را به جای داروهای خارج 
شده از پوشش بیمه را برای بیمار تجویز کنند، گفت: 
»شیفت داروها همیشه وجود دارد. با توجه به اینکه 
2 هزار و ۴۰۰ قلم دارو در کشور وجود دارد، ممکن 
است برخی پزشکان مسکن گران قیمت  را به جای مسکن 
ارزان قیمت که از پوشش بیمه خارج شده است، برای بیمار 
تجویز کنند. باید توجه داشت که داروهای گران قیمت 

عوارض و ریسک بیشتری هم برای بیمار دارند.«

کارشناس بیمه سالمت مطرح کرد

عوارض تجویز داروهای گران قیمت برای بیمار

اخبــار

وزیر بهداشت خبر داد:

دستور رئیس جمهور برای تشکیل
ستاد ویژه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی

بحث  »در  گفت:  موجود  شرایط  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
تجهیزات پزشکی و دارو آقای رئیس جمهور دستور تشکیل 
ستاد تدابیر ویژه را داده اند و امید می رود با حمایت های بانک 

مرکزی و بانک های عامل با کمترین مشکل مواجه شویم.«
در  هاشمی  سیدحسن  ایسنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
جمع خبرنگاران استان لرستان با اشاره به افتتاح بیمارستان ۶۴ 
تختخوابی ویژه بیماران اعصاب و روان خرم آباد که عملیات 
اجرایی آن در سال ۸۶ آغاز شده بود، گفت: »این بیمارستان 

با تالش علوم پزشکی لرستان به بهره برداری رسید.«
وی افزود: »احداث این بیمارستان با توجه به کمبودی که 
در سطح استان وجود دارد بسیار مهم است.« وزیر بهداشت 
خاطرنشان کرد: »هم چنین مرکز رادیوتراپی در مرکز لرستان 
به بهره برداری رسید که خدمات و امکانات پیشرفته ای دارد و 
مانع این می شود که بیماران به استان های دیگر اعزام شوند.«

هاشمی به احداث مرکز خیرساز در خرم آباد اشاره کرد و 
با بیان اینکه خیرین سالمت در استان فعال هستند، گفت: »هر 
میزانی که خیرین در حوزه سالمت کمک کنند وزارت بهداشت 
نیز 5۰ درصد کمک خواهد کرد.« وی گفت: »پروژه هایی را 
که خیرین آغاز کرده اند وزارت بهداشت آن ها را تجهیز و به 

بهره برداری خواهد رساند.«
سالمت  تحول  طرح  وضعیت  آخرین  به  بهداشت  وزیر 
اشاره کرد و با بیان اینکه این طرح بیش از پنج سال است 
که آغاز شده و برکات آن متوجه مردم و به ویژه استان های 
مرزی و محروم شده و با قوت و قدرت ادامه پیدا می کند، 
خاطرنشان کرد: »دولت و مجلس از این طرح حمایت خواهند 
کرد و بخشی از این طرح که مربوط به مردم بوده با نقص 
کم اجرا شده و در بخشی که به ارائه کنندگان خدمت شامل 
و  لوازم  فروشندگان  بهداشت،  وزارت  کارکنان  پرستاران، 
دارای طلب های  است   ... و  داروخانه ها  پزشکی،  تجهیزات 
جدی از بیمه ها هستند که امید می رود گشایشی شود و این 

طرح باقوتی که داشته ادامه یابد.«
هاشمی هم چنین با اشاره به بحث کمبود پزشک متخصص 
رئیس  و  ندارم  دقیق  آمار  زمینه  این  »در  گفت:  لرستان  در 
هر  کند  اعالم  را  آن  آینده  هفته  پزشکی طی  علوم  دانشگاه 
پزشک،  برای  را  آن  درصد   3۰ بوده  دانشگاه  ظرفیت  آنچه 
دندان پزشک، داروساز و رشته های تخصص و فوق تخصص 
بومی اختصاص داده ایم و به تدریج وارد چرخه ارائه خدمت 
می شوند، درعین حال توزیع متخصص معموالً در آبان ماه هر 

سال بوده و قطعًا لرستان در این حوزه مورد توجه است.«
وزیر بهداشت تصریح کرد: »ما کشور پهناوری با ۸1 میلیون 
نفر جمعیت هستیم و جراح مغز در سال ۶۰ نفر و ارتوپد در 
سال ۸۰ نفر تربیت می شود و عمده آن ها طرح قانونی خود را 
می گذرانند و تنها راه تأمین پزشک متخصص، بومی گزینی است 
و شرایط ظرف چند سال آینده تغییر می کند و در کوتاه مدت 

نیز به لرستان توجه الزم صورت می گیرد.«
ایران  مردم  همه  به  تحریم ها  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
که  است  این  ما  کارهای  از  »یکی  افزود:  می رساند،  آسیب 
آسیب کمتری ببینند و این که تحریم ها آسیب می رساند در آن 
شکی نیست و همان طور که آقای ترامپ گفتند با شدیدترین 
خودش،  نظر  به  البته  مواجهیم  تحریم ها  بی رحمانه ترین  و 
هرچند در قرن 21 آنچه و با وجود این که کشور ما همسایه 
15 کشور است و یک دهه در تحریم بسر برده آنچه مدنظر 
آقای ترامپ است حاصل نمی شود اما این که مردم، کودکان 
شیرخوار و افراد مسن آسیب می بینند شکی نیست و متأسفانه 
مهم  این  نظاره گری خود  و  با سکوت  بشر  مدعیان حقوق 

را تائید می کنند.«
وی ادامه داد: »البته در تبادل مالی دچار مشکل می شویم 
اروپا  به  یا درفروش نفت  نتوانیم پولی جابجا کنیم و  وقتی 
مشکلی ایجاد شود قطعًا دچار آسیب می شویم.« هاشمی افزود: 
»5۰ درصد وقتمان را صرف این می کنیم که مردم متحمل هیچ 

آسیبی نشوند.«



معاونسازمانمدیریتوبرنامهریزی:

برنامه ریزی   و  مدیریت  سازمان  معاون 
گفت: »متاسفانه طرح تحول درمان محور 
شد و موضوع سالمت محور و پیشگیری 
محور مدنظر قرار نگرفت. همچنین به جای 
اینکه این طرح خدمت محور باشد پزشک 
محور شد. از طرفی بخش خصوصی نیز 
لطمه دید و در این طرح به آن نپرداختیم.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، سعید 
مجموعه  از  نشست  نخستین  در  نمکی 
نشست های موضوعی نظام سالمت انجمن 
پزشکان عمومی ایران اظهار داشت: »در 
سال های پس از انقالب ایران دستاوردهای 
بزرگی در حوزه بهداشت داشته و شاهد 
کاهش  و  واکسیناسیون  روند  افزایش 
بیماری های واگیردار بوده ایم.« وی افزود: 
این  به دست آوردن  »دو عامل مهم در 
عمومی  پزشکان  و  بهورزان  دستاوردها 
بوده که گرانقدر هستند و کم هزینه ترین 
بخش در اقتصاد سالمت با اثربخشی باال 

بشمار می روند.« 
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
ادامه داد: »با همکاری این دو قشر 6 بیماری 
مهلک را با واکسیناسیون ایمن کردیم و 

آن زمان با 5 دالر یک دوره کامل واکسیناسیون انجام 
می د ادیم. البته امروز بیماری ها از سمت واگیردار به 
سوی بیماری های غیرواگیر پیش رفته و برنامه ها متناسب 

با این مساله شده اند.«
نمکی بیان داشت: »اگر همه منابع را هم به سمت 
درمان ببریم جواب نمی گیرم چرا که اکنون وزارت 
بهداشت کمترین اثر را در کنترل بیماری ها دارد و مردم 
همچنین سایر بخش ها در کنترل بیماری های غیرواگیر 
همچون دیابت و سرطان و یا حتی تصادفات نقش 

بیشتری را دارا هستند.«
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی یادآور شد: 
 CCU یک شب در ارزان ترین کشور بیماری که در«

بستری شود هزینه و خرج آن معادل واکسیناسیون یک 
روستا بوده و حتی یک دوره شیمی درمانی خرج آن 
معادل واکسیناسیون یک شهر بود. بنابراین پزشکان 
عمومی در مدیریت این چالش های هزینه خیز می توانند 

نقش زیادی داشته باشند.« 
 وی گفت: »با تغییر نرخ ارز از سال 92 درمان 
پرداخت آن برای مردم کمرشکن شد که با اجرای طرح 
تحول تالش هایی صورت گرفت که پرداختی از جیب 
مردم کاهش یابد ولی چهار مقدمه طرح تحول شامل 
پزشکی خانواده، سیستم ارجاع، پرونده الکترونیک و 

راهنماهای بالینی مدنظر قرار نگرفت.« 
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره اینکه 

از خرداد ماه سال 94 ما این مشکالت را مطرح کردیم 
گفت: »متاسفانه طرح تحول درمان محور شد و موضوع 
سالمت محور و پیشگیری محور مدنظر قرار نگرفت. 
همچنین به جای اینکه این طرح خدمت محور باشد 
پزشک محور شد. از طرفی بخش خصوصی نیز لطمه 

دید و در این طرح به آن نپرداختیم.« 
نمکی با بیان اینکه تشکیالت ما در نظام سالمت باید 
مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: »آینده آموزش، پژوهش 
و بهداشت غرق در چاه درمان می شود و ما این هشدار 
را داده و این کار خطای استراتژیک است.«  وی افزود: 
»کیفیت زندگی ناصحیح ، تغذیه نادرست و چاقی فرد 
را کاندید بیماری هایی همچون دیابت و مشکالت قلبی 

اکنون  اینکه  می کند و در آینده به دلیل 
 ICU و CCU کودکان چاق زیادی داریم
های ما بسیار شلوغ است و این در حالی 
بوده که با ورود پزشکان عموی و آموزش 
مردم می توان از این مساله پیشگیری کرد.«  
نمکی اظهار داشت: »مساله سالمندان نیز 
بوده و در صورت عدم  موضوع جدی 
توجه به آن هزینه های سنگینی را خواهد 
داشت. از طرفی سالمندان ما افسرده اند چرا 
که معتقد بوده جوانی نکرده پیر شده اند 
و درمان این سالمندان هزینه برتر است.« 
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
سالمندان  سالمت  مدیریت  »در  گفت: 
را  مشکل  متخصصین  با  فقط  نمی توان 
حل کرد و پزشکان عمومی باید ورود یابند.« 
 نمکی گفت: »از طرفی 12 میلیون نفر 
جمعیت کشور در حاشیه  شهرها بوده که 
خشکسالی و اقتصاد به هم ریخته روستاها 
دستان  با  که  شده  آنها  مهاجرت  سبب 
باید مشکالت  توانمند پزشکان عمومی 

را در این زمینه مرتفع کند.« 
موضوع  »در  کرد:  خاطرنشان  وی   
عمومی  پزشکان  نیز  روان  بهداشت 
می توانند ورود یابند و برخی از مردم ما اندوهگین 
بوده و این مساله در شیوع سرطان و بروز آن تاثیرگذار 

بوده.« 
را  بیمارستانی  تخت های  »افزایش  گفت:  نمکی 
چندان من موافق آن نیستم چرا که یک میلیارد تومان 
حداقل هزینه داشته و در صورتی که اگر همین بودجه 
را صرف پیشگیری از بیماری ها و اقدام در سطح یک 
کنیم موفق تر خواهیم بود.«  وی گفت: »این مساله توسط 
پزشکان عمومی قابل انجام بوده و سبب می شود فرد 
کارش به CCU  و ICU نکشد و درواقع این زمان 

می توان گفت که موفق عمل کرده ایم.« 

معاوناجتماعیوزیربهداشت:

پنـج میلیون ایرانی دیابت دارنـد
معاون اجتماعی وزیر بهداشت گفت: »در حال حاضر پنج میلیون 
ایرانی به بیماری دیابت مبتال هستند و به همین تعداد نیز افرادی 

در آستانه ابتال به این بیماری هستند.«
از  تقدیر  همایش  در  ایازی  محمد هادی  سپید،  گزارش  به 
خیران حوزه سالمت شهرستان سبزوار اظهار کرد: »حدود نیمی 
از جمعیت مبتال به دیابت از بیماری خود مطلع نیستند.« وی 
عنوان کرد: »ناآگاهی از بیماری دیابت سبب بروز نابینایی، معلولیت 
و قطع عضو می شود که هم برای خود آن ها، خانواده و جامعه 
مشکالتی را به همراه دارد.« ایازی در ادامه تصریح کرد: »حدود 
۷۰ هزار نیکوکار در 6۰۰ سازمان مردم نهاد در حوزه سالمت 
فعالیت دارند و ۸۷5 خیریه سالمت، 4۰۰ درمانگاه خیریه و 4۰ 

بیمارستان خیریه در سطح کشور وجود دارد.«
معاون اجتماعی وزیر بهداشت با اشاره به افزایش بیماری ها 
غیرواگیردار در جامعه افزود: »اجتماعی شدن سالمت از اولویت های 
وزارت بهداشت در دولت دوازدهم است. در مقوله اجتماعی 
شدن سالمت، نقش و مشارکت مردم بسیار موثر است و این 
موضوع به افزایش سواد سالمت و سبک زندگی مناسب کمک 
وزارت  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر  اجتماعی  معاون  می کند.« 
بهداشت به تنهایی متولی امر سالمت نیست، گفت: »مشارکت 
مردم در حوزه سالمت سبب کاهش بیماری ها و هزینه های درمان 
می شود.« ایازی با اشاره به ضرورت آموزش سبک زندگی به 
مردم گفت: »اجتماعی کردن سالمت کمک می کند مردم بیمار 
مناسبی  زندگی  بتوانند  بیماری  بروز  صورت  در  یا  و  نشوند 
داشته باشند. برای اجتماعی شدن سالمت در مرتبه نخست باید 
مردم خود به فکر سالمت باشند و آنگاه دستگاه ها در این حوزه 

همیاری داشته باشند.«
گفت:  نیز  سبزوار  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  ادامه  در 
»بیماری های غیر واگیر دار بیشترین عامل مرگ و میر و بیشترین 
کاهش  راه های  از  یکی  که  هستند  درمانی  مراکز  به  مراجعان 
مسلم  علیرضا  است.«  سالمت  کردن  اجتماعی  بیماری ها،  این 
این  در  اجتماعی سالمت  معاونت  راه اندازی  »با  کرد:  تصریح 
شهرستان ، شاخص های سالمت منطقه ارتقا می یابد. امسال دو 
مرکز همراهسرای بیماران - مراکز آموزشی درمانی واسعی و شهید 
بهشتی که با کمک خیران نیک اندیش در 24 واحد مسکونی و 
هزینه 1۸ میلیارد ریال - بهره برداری شد.« به گزارش ایسنا، در 

این همایش از خیران حوزه سالمت شهرستان سبزوار تقدیر شد. 

رئیسبیستمینکنگرهبینالمللیتازههایقلبو
عروقایرانعنوانکرد:

افزایـش بـروز حمـالت قلبـی 
از سـن ۴۰ سـالگـی

رئیس بیستمین کنگره  بین المللی تازه های قلب و عروق ایران  با 
بیان اینکه مصرف دخانیات، چربی و فشار خون احتمال حمالت 
قلبی را افزایش می دهد، توضیح داد: »معموالً این عارضه در آقایان 
از سن 4۰ سالگی به باال و در خانم ها نیز پس از سن یائسگی 
بیشتر مشاهده می شود لذا باید در این سنین به تغییرات در قفسه 

سینه توجه بیشتری شود.«
به گزارش سپید، مسعود قاسمی رئیس بیستمین کنگره بین المللی 
تازه های قلب و عروق ایران با اشاره به موضوع حمالت قلبی 
توضیح داد: »یکی از بیماری هایی که به عنوان عامل اصلی مرگ و 
میر در جهان به شمار می رود بیماری  قلبی بوده که شایعترین نوع 
آن سکته قلبی است.« رئیس بیستمین کنگره بین المللی تازه های 
قلب و عروق ایران افزود: »طی 5 سال اخیر متخصصان کشور 
پیشرفت خوبی در زمینه درمان این عارضه داشته اند و می توانیم 

در ساعات اولیه بروز سکته های قلبی بیماران را مداوا کنیم.«
بنابراعالم روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران، باین متخصص 
قلب و عروق تصریح کرد: »احتمال بروز حمالت قلبی در افرادی که 
زمینه بیماری قلبی و عروقی دارند یا سابقه سکته قلبی در خانواده آنها 
وجود دارد بیشتر خواهد بود.« وی با بیان اینکه مصرف دخانیات، 
چربی و فشار خون احتمال حمالت قلبی را افزایش می دهد، توضیح 
داد: »معموالً این عارضه در آقایان از سن 4۰ سالگی به باال و در 
خانم ها نیز پس از سن یائسگی بیشتر مشاهده می شود لذا باید در این 
سنین به تغییرات در قفسه سینه توجه بیشتری شود.« رئیس انجمن 
آترواسکلروز ایران گفت: »از جمله عالئم این بیماری می توان به 
احساس درد، فشار و سنگینی بر روی قفسه سینه در هنگام راه رفتن 
اشاره کرد همچنین تعریق غیرمعمول، تغییر حال عمومی و خستگی 
زودرس از جمله عوامل برای آغاز سکته های قلبی به شمار می رود.« 
وی در پایان توصیه کرد: »کاهش وزن، ترک مصرف دخانیات و داشتن 

یک سبک زندگی مناسب می تواند از بروز اینگونه حمالت بکاهد.«

اخبـــار

طرح تحول سالمت درمان محور است

معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت 
با بیان اینکه برخی بسته های طرح تحول سالمت برای 
پزشکان کمرنگ تر شده است، گفت: »طرح تحول سالمت 

غروب نکرده است.«
 علی اکبر حقدوست اظهارداشت: »سیستم سالمت ایران 
بیمار است و به راحتی درمان نمی شود و البته به طور 
کلی اوضاع نظام های سالمت دنیا خوب نیست که بتوانند 

خدمات بهتر درمانی ارائه دهند.«
وی افزود: »ما برای آینده برنامه ریزی می کنیم که براساس 
تجربیات گذشته ها است، همچنین دنیا به شدت در حال 
تغییرات بوده و یکی از سواالت این است که آیا نرم افزارها 

در آینده جای پزشکان را می گیرند؟«
وزارت  هماهنگی  و  راهبردی  ریزی،  برنامه  معاون 
که  است  رفته  باال  آنقدر  »سرعت  داد:  ادامه  بهداشت 
در برخی موارد در حال درجا زدن هستیم  و ضرورت 
آموزش های ITامری ضروری است. ما با یک انقالب 

بزرگ در حوزه پزشکی خواهیم بود و آمادگی مواجه با آن را نداریم.«
حقدوست از آغاز انجام جراحی های با ربات کشور خبر داد و اعالم 
کرد: »در آینده چنین خدماتی بسیار رشد خواهد کرد و می طلبد در 

این حوزه توجه بسیار شود و در حوزه پزشک خانواده به این مسئله 
پرداخته شود.« وی خاطرنشان کرد: »ما یک دردهای اجتماعی داریم از 
جمله اینکه به صورت تیمی نمی توانیم کار کنیم، مستند نمی توانیم کار 

نمی کنیم، و بلند مدت نیز نمی توانیم برنامه ریزی کنیم و اگر سه 
و چهار نفر بخواهند با هم کار کنند دچار مشکل می شوند که در 

وزارت بهداشت نیز این مشکل وجودی دارد.«
معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت 
افزود: »باید همانطور که جامعه پزشکی منافع صنفی خود را لحاظ 
می کند به فکر منافع سالمت کشور نیز باشند البته برنامه های موثری 

در این راستا انجام گرفته و در دستور کار است.«
حقدوست در ادامه یاد آورشد: »طرح تحول سالمت غروب 
برای  البته برخی بسته های طرح تحول سالمت  نکرده است، 
پزشکان کمرنگ تر شده که کمبود مالی دلیل آن بوده است.«  

وی گفت: »وزیر بهداشت در دوره جدید معاونان خود را از 
منتقدین این طرح انتخاب کردند ولی با این وجود روح طرح 
تحول سالمت با ارائه راهکارهایی حفظ شده است که مهمترین 
آن این است که فشار مالی سالمت به مردم نیاید و هر چه این 

هدف را دنبال کند همان طرح تحول سالمت است.«
معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت 
گفت: »مدل ویزیت در ایران اصالح می شود و تا نیمه سال جاری این 
تغییرات مشهود خواهد شد، به طوری که ویزیت ها از پزشک عمومی 

به متخصص از طریق نظام ارجاع و پزشک خانواده صورت می گیرد.«

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران گفت: »با اجرای طرح تحول 
اختالف درآمد پزشکان متخصص و عمومی بیشتر شد و پزشکان 

عمومی در این زمینه نصیب و بهره ای نداشتند.«
همکاران  و  دوستان  از  »برخی  داشت:  اظهار  کامیابی  عباس 
پزشک فضاهای بینابینی را به فضاهای عمومی بست می دهند و 
دامن  پزشکی  جامعه  در  سیاه نمایی  به  که  مساله سبب شده  این 
در فضای مجازی موضوعاتی مطرح می شود  زده شود و گاهی 
که با واقعیت متفاوت بوده و نیاز است از طریق برگزاری سلسله 

نشست ها این واقعیت ها مطرح شود.«
وی افزود: »پزشکان عمومی نقش مهمی در سالمت داشته ولی 
به این قشر از جامعه در حوزه سالمت چندان توجه نشده است. از 
طرفی تخصص  گرایی در کشور فعالیت پزشکان عمومی را محدود 

کرده و حیطه صالحیت پزشکان عمومی در حال تهدید است.«
کامیابی با بیان اینکه تکثر رشته های تخصصی و فوق تخصصی در 

کشور داریم عنوان کرد: »در تشکیالت ستادی با محدودیت مواجه 
هستیم و از طرفی امروزه اقالم و داروها همچنین آزمایش هایی که 
یک پزشک عمومی می تواند تجویز کند در حال محدود شدن است.«
رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران  اعالم کرد: »از ۸۰ هزار نفر 
پزشک عمومی 4۰ هزار نفر از آنها به کارهای دیگر می پردازند و 
کار حرفه ای نمی کنند. این در حالی بوده که چرخه پرشتاب تربیت 
پزشک را شاهد هستیم. همچنین بسیاری از پزشکان عمومی برای 
تامین معیشت خود به سراغ موضوعات زیبایی، ترک اعتیاد و طب 

کار رفته که این مساله باید مدنظر قرار گیرد.«
انتقاد از بخشنامه های محدود کننده گفت: »برخی  وی ضمن 
امری  مشکالت  این  رفع  و  بوده  متفاوت  اجرا  با  سیاست ها  از 

ضروری است.«
کامیابی ضمن تشکر از دولت که به بودجه سالمت توجه کرد، 
گفت: »البته درمورد طرح تحول و اینکه درست عمل کرده  اند یا 

خیر، نقد وجود دارد.«
رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با بیان اینکه قدرت خرید 
یافته است، گفت:  اندازه عموم مردم کاهش  پزشکان عمومی به 
درآمد  نیز  پزشکی  جامعه  سایر  با  مقایسه  در  عمومی  »پزشکان 
آنها طوری بوده که گاهی تا سه برابر اختالف است و هیچ جای 

دنیا چنین نیست.«
وی عنوان کرد: »با اجرای طرح تحول اختالف درآمد پزشکان 
این زمینه  بیشتر شد و پزشکان عمومی در  متخصص و عمومی 

نصیب و بهره ای نداشتند.«
کامیابی یادآور شد: »در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی نیز 
تهیه  عمومی  پزشکان  توانمندسازی  سند  حتی  و  نداریم  حضور 
و  الزم  اقدامات  امیدواریم  که  هستیم  بی بهره  آن  از  ما  ولی  شد 
ضروری در این زمینه لحاظ شود و شاهد رفع مشکالت پزشکان 

عمومی باشیم.«

معاونبرنامهریزیوزارتبهداشت:

طرح تحول سالمت غروب نکرده است

رئیسانجمنپزشکانعمومیایران:

طرح تحول سالمت اختالف درآمد پزشکان متخصص و عمومی را بیشتر کرد
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