
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
گفت: »بر اساس قانون بودجه، اعتباری 
تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از نیم 
به  پالستیکی  کاالهای  فروش  درصد 
اختصاص  بازیافتی  تجهیزات  خرید 

می یابد.«
محسن علیجانی زمانی در خصوص 
های  زباله  دفن  و  تولید  وضعیت 
پالستیکی در کشور و تبعات آن گفت: 
»مسلم است که تولید و استفاده بیش از 
اندازه کیسه ها و ظروف یک بار مصرف 
که تبعات زیست محیطی، اقتصادی و 

عوارض جانی برای انسان ها دارد.«
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات 
در مجلس شورای اسالمی ابراز داشت: 
»جا دارد تشکر کنیم از کمیسیون سالمت 
زیست شورای شهر عضور  محیط  و 
محترم شورا، خانم خداکرمی که اخیراً 
مصوبه شورا در سال 88 که مربوط به 
و  محصوالت  در  استفاده  محدودیت 
کیسه های پالستیکی است را یادآوری 
و به جریان انداخته اند. این مصوبه در 
مورد اهمیت مقابله با مصرف محصوالت 

یک بار مصرف و پالستیکی است که  به خصوص در 
خود دستگاه ها و شهرداری ها باید بتوانند تمهیداتی 
بیاندیشند که بتوان از محصوالت دیگری به جای مواد 

پالستیکی استفاده شود.«
وی در مورد اقدامات اجرایی دستگاه ها در این 
از  ها می توانند  اول دستگاه  »در درجه  زمینه گفت: 
عرضه، استفاده و واردات این محصوالت خودداری 
کنند، بر مصرف این محصوالت نظارت داشته و برای 

بازیافتش اقدامات مناسبی صورت دهند.«
این نماینده مجلس دهم  با بیان اینکه از طرف دیگر 
کارهای فرهنگی و آموزشی صورت بگیرد، توضیح 
مدارس و  در  باید  پرورش  و  آموزش  »وزارت  داد: 
کیسه های  از  استفاده  عدم  به  را  بچه ها  آموزشگاه ها 
پالستیکی تشویق کند. همچنین باید از طریق صدا و سیما 
و رسانه ها به خانواده ها در مورد نحوه درست مصرف 
مواد پالستیکی آموزش داد. مثال در حال حاضر در 
خانواده ها و مجالس مد شده است که از سفره های یک 
بار مصرف پالستیکی و ظروف یک بار مصرف استفاده 

می شود که اینها با آموزش حل می شود.«
وی خاطرنشان کرد: »از نظر اقتصادی نیز تولید و 
استفاده این محصوالت خسارات جبران ناپذیری دارد، 
گاهی ثابت شده است که وقتی شیرآبه های این مواد 
می تواند وارد سفرهای زیر زمین شود و آب را آلوده 
متعددی  بیماری های  باعث  اینها  یا سوزاندن  و  کند 
می گردد. بنابراین با همه این اوصاف الزم است که ما 
از جنبه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فعالیت های 

پیش گیرانه ای داشته باشیم.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
و  مردمی  فعالیت های  اهمیت  بر  تاکید  با  اسالمی 
»اخیراً  گفت:  زمینه،  این  در  نهاد  مردم  سازمان های 
این سمن ها روز 2۱ تیرماه را روز بدون کیسه پالستیکی 
اعالم کردند. اینگونه کارهای مدنی بسار مهم است 
چرا که می تواند مردم را تشویق به حفاظت از محل 

حیات و زندگی خود کند.«
وی تصریح کرد: »در مجلس شورای اسالمی ما در 
این زمینه  مصوبه بند 9 تبصره 6 قانون بودجه سال 97 

را داریم که به همین موضوع برمی گردد. این مصوبه 
اشاره دارد که در راستای بهبود شاخص های محیط 
زیستی و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیر اصولی پس 
ماند های عادی سازمان امور امور مالیاتی موظف شده 
است که تا سقف نیم درصد از آمار فروش کاالهایی 
که پسماند آنها موجب تخریب محیط زیست می شود 

به بازیافت این مواد اختصاص یابد.«
تا  علیجانی اضافه کرد: »به عبارت دیگر مجلس 
سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از فروش این محصوالت 
را به خرید تجهیزات تبدیل پسماند به مواد و انرژی 
در نظر گرفته است. هر چند که بازیافت کیسه های 
پالستیکی کار بسیار سختی است و بهترین راه مقابله 
پیشگیری از استفاده این کیسه ها است.  ولی در زمینه 
بازیافت باید دولت و شرکت  های خصوصی و نوآور 

اقدام کنند.«
نماینده مردم تهران گفت: »اخیراً از طرف کمیسیون 
محیط زیست و  سالمت شورای شهر تهران پیشنهاد شده 
است تا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نشست های 

مشترکی با آنها  در مورد مسائل محیط 
زیستی و سالمت شهری داشته باشیم، 
تا بتوانیم نسبت به ظرفیت هایی که در 
شورای شهر و مدیریت شهری و در 
مجلس وجود دارد هم افزایی داشته باشیم 
و در جهت سالمت مردم و محیط زیست 

قدم مناسبی برداریم.«
وی در پاسخ به این سوال که مسئولیت 
رسیدگی به مشکالت زیست محیطی 
افتادن  خطر  به  باعث  که  تهران  شهر 
سالمت شهروندان می شود بر عهده چه 
نهادی است، گفت: »این کاری نیست 
باشد؛ در مورد  نهاد  بر عهده یک  که 
شهر تهران باید مجلس، دولت، شورای 
شهر، شهرداری و استانداری، صدا و 
سیما، آموزش و پرورش و تشکل های 
مردم نهاد در این زمینه فعال و  نسبت به 
معضالت محیط زیستی و سالمت شهر 
تهران حساس باشند. ما باید با همکاری 
همه اینها به سمت کاهش تولید و کاهش 

مصرف مواد پالستیکی برویم.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در 
مورد اقدامات صورت گرفته، گفت: »فاز 
اجرایی به قوه مجریه و نهاد های اجرایی بازمی گردد 
و اینها موظف هستند که در مورد معظالتی که نیاز 
شهرداری  مثالً   کنند.  اقدام  دارد،   فوری  اقدامات  به 
تهران، وزارت بهداشت، وزارت نیرو  باید در مدیرت 
آب های سطحی و فاضالب های تهران و موضوع آبیاری 

محصوالت کشاورزی در آن اقدام کنند.«
این  پیگیر هستیم.  »ما هم در مجلس  افزود:  وی 
قانون قصد دارد با ابزار های مالیاتی مصرف و فروش 
محصوالت پالستیکی و یک بار مصرف را مدیریت 
کند به شرط این که هر دستگاهی کار خودش را انجام 
دهد. ما از طروق مختلف از ابزارهای نظارتی استفاده 
می کنیم انشااهلل بتوانیم به  سمتی برویم که مصرف و 

تبعات این محصوالت کمتر شود.«
رئیس  خداکرمی  ناهید  ملت،  خانه  گزارش  به 
به  اشاره  با  تهران  شهر  شورای  بهداشت  کمیسیون 
مصرف بی رویه پالستیک در کشور، از رد پای مواد 
سمی در خون افرادی که در معرض زباله های پالستیکی 

هستند خبر داده است.«

با امضای تفاهم نامه میان تامین اجتماعی 
و معاونت علمی ریاست جمهوری؛

کسب و کارهای حوزه خدمات 
بیمه و سالمت توسعه می یابد

کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطالعات در حوزه خدمات 
با  و  اجتماعی  تامین  هفته  با  همزمان  کشور  سالمت  و  بیمه 
معاونت  و  اجتماعی  تامین  سازمان  میان  تفاهم نامه  امضای 

علمی و فناوری ریاست جمهوری توسعه می یابد. 
این تفاهم نامه به امضای سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری و سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی رسید. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری صبح 
از دستاوردهای  اجتماعی  تامین  در سازمان  با حضور  امروز 
این سازمان در بهره برداری از فناوری اطالعات بازدید کرد.

سورنا ستاری در بازدید از واحد دیتا سنتر سازمان تامین 
اجتماعی، به بررسی خدمات غیرحضوری این سازمان از جمله 
پرونده  درمانی،  مراکز  نوبت دهی  الکترونیک،  نسخه  سامانه 

پرداخت. بیمه ای  استعالم سوابق  بیمه شدگان و  الکترونیک 
از  یکی  شده  بیمه  میلیون   42 با  اجتماعی  تامین  سازمان 
نوع   ۱8 که  است  کشور  در  بیمه گر  سازمان های  بزرگت رین 
مستمری بگیران  و  شدگان  بیمه  به  بیمه ای  و  درمانی  خدمت 

ارائه می دهد.

اکنون بسیاری از خدمات سازمان تامین اجتماعی الکترونیکی 
است و در سال گذشته نیز 7۰ میلیون نسخه الکترونیکی در 

بخش های درمانی این سازمان تولید شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد

ممنوعیت نسخه پیچی پرستاران 
به جای پزشکان

اینکه  بیان  با  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
ارتقا  برای  راهکاری  پرستاری  تخصصی  دوره های  برگزاری 
کیفیت خدمات درمانی است، گفت: »قانون اجازه نسخه پیچی 

را به پرستاران به جای پزشکان نمی دهد.«
به گزارش سپید به نقل از خانه ملت، احمد همتی درباره 
طرح استفاده از پرستاران در منزل، گفت: »برخی از دروس 
رشته پرستاری در ارتباط با نگهداری بیماران تدوین شده است 
بنابراین پرستاران می توانند، خدمات رسانی مناسبی به بیماران 
در  منازل ارائه دهند زیرا آموزش های  الزم برای نگهداری از 
بیماران را دیده اند و ممانعتی  نیز در این راستا  وجود ندارد.«
نماینده مردم سمنان درمجلس شورای اسالمی تصریح کرد : 
در  عمومی  پزشکان  قالب  در  بتوان  دارد،  امکان  مثال  »بطور 
بهتر  اما شکی نیست که   ببریم   کسوت پزشک خانواده بهره 
است  از پزشکی  در کسوت پزشک خانواده استفاده شود که 
در این راستا تخصص  دارد و این در حالی  است که اما  این 
را  خانواده  پزشک  در کسوت  عمومی  پزشک  مسئله حضور 

نمی کند.« نیز  سلب 
همتی افزود: »در مجموع  می بایست ارائه خدمات پرستاری 
اوصاف   این  با  زیرا  باشد  که تخصص محور  برود  به سمتی 
مشخص  است که سطح کیفی خدمات رسانی  به بیماران ارتقا 

می یابد.«
 وی ادامه داد: »تا قبل از پایان دوره های تحصیلی پزشکی، 
بیماری  درمان  و  تشخیص  زمینه  در  ندارند  اجازه  پزشکان 
هیچ  به  تعریفات  این  با  است  مشخص  بنابراین  کنند   ورود 
 وجه پرستاران نمی توانند به جای پزشک نسخه پیچی را در 

دستورکار قرار دهند.«
نماینده مردم سمنان درمجلس تصریح کرد: »حساسیت علم 
پزشکی به جهت دو مقوله تشخیص و درمان  بسیار کاربردی 
به خطر  بیماران  اشتباه جان  با تشخیص و درمان  زیرا  است  
با  پزشکی  کار  حیطه  که  است  مشخص  بنابراین  می اندازد 

متفاوت  است.« بسیار   پرستاری 
مسیردرمان  به  پزشکان  آموزشی  »مسیر  داد:  ادامه  وی 
برای   پرستاران  مسیرآموزش  اما  می شود  هدایت  وتشخیص 

بیماران ختم می شود.« مراقبت ونگهداری از 
عضوکمیسیون  بهداشت ودرمان مجلس یادآورشد:  »طرح 
است  شده  پذیرفته  طرح  یک  منزل   در  پرستاران  از  استفاده 
بنابراین در نظر گرفتن دوره های ویژه آموزشی برای پرستاران 
اثر بخشی پرستاران  را در  خدمات رسانی   می تواند کارآیی و 
معنای  به  دوره ها  این  برگزاری  اما  دهد  افزایش  بیماران   به 
این امر نیست که پرستاران نمی تواند خدمات رسانی مناسبی 

باشند.« داشته 

اخبــار

اختصاص اعتبار ۱۰۰۰ میلیاردی برای خرید تجهیزات بازیافت زباله

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت، گفت: 
»تمام تالش ما این است که سهم این مرکز از حوزه سالمت در مسیر 

صحیح، مدیریت و هزینه شود و حفاظت مالی از بیماران و ارائه خدمات 
با کیفیت، محوریت اصلی آن خواهد بود.«

مهدی شادنوش در اجالس کشوری مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیماری ها اظهار داشت: »مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها در قالب 
جدید در وزارت بهداشت شکل گرفته و تشکیالت آن ابالغ شده است، 
این مرکز در حوزه معاونت درمان وظایف سنگین و پیچیده ای را برای 

ارائه خدمات به گروه های مختلف بیماران بر عهده دارد.« 
وی افزود: »افرادی که در حوزه مدیریت پیوند و درمان بیماری ها فعالیت 
می کنند در کنار تسلط و تخصص، به انگیزه باال و همراهی مسئولین و 
مدیران درون بخشی و فرابخشی از جمله سازمان های بیمه گر نیاز دارند.«

شادنوش با بیان اینکه مدیریت بیماری های خاص، پیوند، سرطان و 
ناباروی چهارحوزه عمده مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها است، 

خاطرنشان کرد: »این مرکز ماموریت   های دیگری همچون مدیریت حوزه 
توانبخشی و سالمت روان را نیز عهده دار است.« رییس مرکز مدیریت 
پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت، بیان کرد: »با توجه به گستردگی 
خدمات این مرکز و اهمیت سیاستگذاری با کمک خرد جمعی، همایش 

امروز با هدف تشریح اهم وظایف و اقدامات برگزار شده است.« 
وی با اشاره به اینکه چنانچه نیت فعالیت ها، خیر و در جهت کمک 
به همنوع و تالش برای حل مشکالت بیماران باشد، قطعا ثمره آن به 
صورت مثبت قابل رویت خواهد شد و منجر به رضایتمندی هموطنان 
خواهد شد، تصریح کرد: »درخصوص مدیریت منابع و مصارف نیز تمام 
تالش ما این است که سهم این مرکز از حوزه سالمت در مسیر صحیح، 
مدیریت و هزینه شود و حفاظت مالی از بیماران و ارائه خدمات با کیفیت 

محوریت اصلی آن خواهد بود.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »تقویت 
آموزش عمومی و اجتماعی در زمینه سالمت امری ضروری است.«

به گزارش سپید به نقل از وب دا، علیرضا رئیسی در نشست هم 
اندیشی آموزش سالمت در ستاد وزارت بهداشت با بیان این مطلب گفت: 
»در زمینه کنترل بیماری های واگیر اقدامات خوب و موثری انجام شده 
است. ایران در کنترل بیماری های واگیر زبانزد جهان است. اما با تغییر 
چهره بیماری ها و سبک زندگی ، اوضاع بیماری ها و سالمت تغییر کرده 
است.« وی افزود: »دو دهه پیش 7۰ درصد جمعیت در روستاها و 3۰ 
درصد در شهرها ساکن بودند اما این موضوع هم اکنون برعکس است. 
روستاییان از نظر سطح سالمت، تسهیالت و دسترسی به سالمت در دو 
دهه پیش عقب بودند. اما امروزه روستاییان سواد و سطح دسترسی شان 
به خدمات نسبت به قبل بهبود قابل توجهی یافته است. هم اکنون بیش 
از 73 درصد از مرگ ها به خاطر شیوع بیماری های غیرواگیر است و 
راه مداخله در این زمینه پرداختن به عوامل اجتماعی موثر بر سالمت 
است.« وی با اشاره به این که کنترل ریسک فاکتورها دیگر در انحصار 

وزارت بهداشت نیست و ما در زمینه بسیج کردن جامعه برای پیشگیری 
از بیماری ها نیاز به تالش بیشتری داریم، افزود: »باید سازوکاری فراهم 
کنیم که سیستم دچار اختالل در خدمت رسانی نشود.« رئیسی افزود: 
»آموزش در حوزه بهداشت سه وجه دارد: یک سری از آموزش ها در 
قالب  بسته  های خدمتی است و چیزی فراتر از آن نیست و شامل 
توصیه های آموزشی می باشد. دوم توانمندسازی نیروهای حوزه بهداشت 
مثل آموزش بهورزی، کالس های ضمن خدمت و آموزش های توجیهی 
برای بسته های خدمتی است و در مرحله آخر آموزش اجتماعی در سطح 
جامعه که در این زمینه نیاز به تالش مضاعف داریم.«وی ادامه داد: 
»آموزش باید هدفمند و ساختارمند باشد. گاهی باید حتی مدیران سایر 
دستگاه های اجرایی در استان ها را آموزش داد و این امر باید بصورت 
مداوم و نه مقطعی انجام شود.«معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: 
»برای ارزیابی یک سیستم باید آن سیستم را کلی دید. اجزاء باید در کل 
دیده شوند نه فقط یک جزء را ببینیم. باید حوزه آموزش را هم در کل 
سیستم ارزیابی کنیم.« وی در پایان اظهار داشت: »تمام حوزه های سالمت 

شامل بهداشت محیط، بیماری های واگیر، سالمت مادر و کودک وجه 
اجتماعی دارند. هر برنامه  ای باید یک پیوست اجتماعی داشته باشد.«

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت تشریح کرد

مسیرصحیـح مدیریت منـابـع و مصـارف

معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد

لزوم تقویت آموزش عمومی و اجتماعی در حوزه سالمت

شماره ۱256 26 تیـر ۱397
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