
معاون بهداشت وزیر بهداشت خبر داد

معاون بهداشت وزیر بهداشت 
عاری  »مدارس  طرح  اجرای  از 
برای  دندان«  پوسیدگی  از 
در  ششم  مقطع  دانش آموزان 
امسال  مهرماه  از  کشور  سراسر 

خبر داد.
از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
درباره  رئیسی  علیرضا  ایسنا، 
برای  بهداشت  وزارت  برنامه 
سال  در  آموزان  دانش  سالمت 
»گروه  گفت:  جدید،  تحصیلی 
هدف اصلی ما در حوزه بهداشت 
در این سنین قرار گرفته اند و اگر 
برای  را  خود  برنامه های  بتوانیم 
این گروه به درستی انجام دهیم، 
۹۰ درصد کار انجام شده است. 
وزارت آموزش و پرورش نیز در 
این حوزه همکاری خوبی دارد.«
وی افزود: »یکی از برنامه های 
که در حوزه سالمت  برجسته ای 
در  می شود،  اجرا  آموزان  دانش 
حوزه دندانپزشکی است؛ به طوری 
که در حال حاضر وزارت بهداشت 

افراد زیر ۱۴ سال، مادران باردار و شیرده را در این 
حوزه تحت پوشش قرار داده  است.«

وی با اشاره به میانگین ۲.۱ درصدی دندان های 
پوسیده دانش آموزان ایرانی، افزود: »از امسال برنامه 
دیگری به نام »مدارس عاری از پوسیدگی دندان« 
اجرا می شود.  دانش آموزان مقطع ششم  تمام  برای 

صورت  به  اردبیل  استان  در  که  برنامه  این  طبق 
آزمایشی اجرا شد، مراقبان سالمت به صورت فعال 
طی  در  و  می کنند  شناسایی  را  آموزان  دانش  این 
برطرف  آنها  دندان های  همه  پوسیدگی  سال  یک 
ازجمله  الزم  اقدامات  سایر  آن  بر  افزون  می شود. 
ارائه آموزش ها نیز برای آنها انجام می شود؛ به این 

با دندان هایی سالم وارد  این دانش آموزان  ترتیب 
می شوند.« هفتم  پایه 

معاون بهداشت وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه 
آموزان  دانش  برای  رایگان  صورت  به  برنامه  این 
این مقطع انجام می شود، افزود: »این دانش آموزان 
عالوه بر دریافت این خدمات درباره نگهداری از 

دندان های خود آموزش می بینند و سال 
معاینه می شوند. قرار است  بعد مجدداً 
این برنامه هر سال برای پایه ششم اجرا 
شود. به این ترتیب بعد از سه یا چهار 
سال می توان گفت دانش آموزان مقاطع 

باالتر دندان پوسیده ندارند.«

پیشنهاد وزارت بهداشت برای 
توزیع سبد غذایی سالم در 

مدارس
رئیسی در ادامه با اشاره به پیشنهاد 
وزارت بهداشت به آموزش و پرورش 
برای بهبود کیفیت تغذیه دانش آموزان، 
گفت: »در این پیشنهاد مطرح کردیم که 
بوفه مدارس به چند شرکت بزرگ فعال 
در حوزه صنایع غذایی سپرده شود؛ به 
است  قرار  که  غذایی  نوع  ترتیب  این 
کارشناسی  شود  عرضه  بوفه ها  این  در 
شده و مطابق ذائقه دانش آموزان خواهد 
بود. در عین حال این سبد غذایی سالم 

و غنی از مکمل ها و پروتئین است.«
غذایی  بسته  »این  داد:  ادامه  وی 
مشخصی  قیمت  و  بسته بندی  می تواند 
داشته باشد و در همه بوفه های مدارس عرضه شود. 
مالی  وضعیت  که  دانش آموزانی  صورت  این  در 
غذایی  بسته  این  از  می توانند  نیز  ندارند  مناسبی 
استفاده کنند و همه دانش آموزان از یک نوع سبد 
غذایی مصرف می کنند. همچنین دولت می تواند با 

این روش به خانواده های بی بضاعت یارانه بدهد.«

 ادامه سرمقاله از  صفحه یک

و  خانوادگی  فردی،  ثروت  ارزش ترین  با  سالمت 
اجتماعی بشر است؛ هر هجمه ای که قادر باشد تا 
خشم، نفرت، یا توهین و تهمتی را به سمت هر حرفه ای 
باالخص جامعه پزشکی هدایت کند، فلز زنگ زده ای 
است که بر نیاز مردم و آرامش پزشک جراحتی ناپیدا 
وارد می کند که زنجیر  وار جامعه ای را به سمت تزلزل 
پیش می برد، خصوصاً که ماهیتاً شب و روز حرفه ای 
پزشکان، متعلق به مردم است و جراحت ایجاد شده 
نه تنها سالمت شغلی و حرفه ای پزشک را خدشه 
دار می سازد بلکه بیمار و خانواده نگران وی را نیز 

دستخوش التهابی مخرب می سازد.
گرچه چرایی فرآیند تخریب های مجازی به خصوص در 
فضای تویتتر نیازمند یک مطالعه روانشناختی اجتماعی 
سیاسی عمیق است ولی با گفت و گویی که با اهالی 
رسانه بر سر این روند داشتم، مسائل مهمی بیان شد. 
از جمله گفتند که رسانه های حقیقی و مجازی چشم 
و گوش مردم و مسئولین هستند و همواره در تالشند 
تا ضمن شفاف سازی و شفاف گویی مراقبت کنند که 
نیش قلم و بیانشان از انصاف دور نشود و انسانی را 
آزرده نسازد تا همچنان نقش ویژه خود را در بهبود 
امور حفظ کنند و در نشر اخالق، ایجاد امید و اطمینان 
اجتماعی و ترغیب مردم به مشارکت های مدنی پیشتاز 
باشند اما چه بخواهیم و چه نخواهیم سایر فعالین فضای 
مجازی نیز بر رسانه های رسمی تآثیر گذارند و جز با 
آگاهی بخشی و حضور پر رنگ صاحبنظران و دلسوزان 
این حوزه و طرح مسئله نمی شود این موج را کنترل 
کرد که اصوالً کنترل هرگز نتیجه بخش نخواهد بود. 
مهارت ارتباطی و پایبندی به اخالق حرفه ای چالش 
اصلی در فعالیت های مجازی است که هر دو آموختنی 

است که بعد از خانواده در دبستان و دبیرستان قابلیت 
نزج دارد. روشن است  که صدا یا قلمی که نقد و 
ارزیابی را به تخریب تبدیل کند، آتشی می افروزد 
که نه تنها تاول های دردناکی را بر پیکر نظام سالمت 
می نشاند، بلکه دود آن نیز چشم های انسجام و اعتماد 
اجتماعی را می سوزاند و آنچه به جای می ماند، خاکستر 
یأس، بدبینی و حسرت است که این هر سه قدرت  
گسستن و فروپاشیدن روح و روان جامعه را دارند.   
برخی عقیده دارند که رد پای اندک تخصص های 
پزشکی و زیاده خواهی و ایجاد تقاضای القایی آنان 
بر صدا ها و هشتگ های  طراحی شده برای تخریب 
اطبای کشور بی تاثیر نبوده، ولی آنچه مسلم است این 
است که جامعه پزشکی کشور قدرت خود ارزیابی 
و پاالیشگری بی نظیری دارد که ضمن آنکه هر نقد، 
سؤال و پیشنهاد های مردمی و رسانه ای را به فال نیک 
می گیرد، همگی اعضای سازمانی هستند )سازمان نظام 
پزشکی کشور( که با ساز و کار دقیق و قانونی خود، 
همواره نظارت و پایش حرف مختلف گروه پزشکی 
را به خوبی به انجام رسانده است و در هر زمان که 
کوچکترین کجروی از جانب اعضای خود مشاهده کند 
با سختگیری بسیار بدان رسیدگی می کند و هرگز نشده 
است که بیماری شکایت از پزشکی به سازمان ببرد و 
صدایش شنیده نشود. سازمان نظام پزشکی به عنوان 
یک تشکل صنفی بزرگ کشور همواره منافع بیمار و 
مردم را بر منافع  اعضای خود اولویت داده است و 
با سختگیری و دقت فراوان موارد احتمالی تخلف و 
یا خروج از مرز های اخالق پزشکی را مورد ارزیابی 
و توبیخ و تنبیه قرار می دهد. ولی مشکل آنجاست که 
متاسفانه آنگونه که باید و شاید به مردم گفته نشده 
است که سازمان نظام پزشکی چگونه حافظ منافع 

آنان بوده و هست. 
در تبیین و آسیب شناسی آنچه این روزها بهداشت 
درمان و جامعه پزشکی کشور را تحت تاثیر قرار داده 
است، مشاهده می شود که عالوه بر ارتباط جریانات 
اقتصادی و سیاسی و همچنین تعارضات بین حرفه ای، 
این رویکرد مدیریت کنترلی و سنتی حاکم بر کشور 
و عدم مشارکت تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در 
تصمیم گیری های کالن است که  دامن نظام سالمت 
کشور را نیز گرفته است، به طوری که انجمن های علمی 
گروه پزشکی و سازمان نظام پزشکی همواره کمترین 
سهم را در سیاستگذاری های بهداشت و درمان دارند 
و این امر سبب شده است تا در تعرفه گذاری، روابط 
بین حرفه ای و روابط بیمار و گروه درمانی نیز نوآوری 
و بروز رسانی مطلوبی مشاهده نشود و جامعه پزشکی 
را در مقابل شرایط حال حاضر کشور آسیب پذیر کرده 
است، به طوریکه از یک طرف هجمه به گروه پزشکی 
گاها به ابزاری برای مبارزه و طرح مطالبات مدنی نیز 
تبدیل شده است و از طرف دیگر پزشکان نیز همچون 
سایر اقشار روند نابسامان اقتصادی بر معیشت آنان و 
نحوه خدمت رسانی به بیماران و نیازمندان را دستخوش 
از  بیشترین رنج حاصل  مشکالتی نموده است که 
آن سهم تیم درمان می شود. رنجی که پنهان است و 
ممکن است هرگز بیمار و خانواده و جامعه متوجه آن 
نباشد که زیرا سوگند و اخالق حرفه ای پزشکی حکم 
می کند که آرامش و منافع بیمار اولویت اول درمان 
است. به نظر می رسد وزارت بهداشت بتواند هر چه 
سریع تر با نگاهی دوباره به قابلیت های خارج از ستاد 
وزارت متبوع و تجدید نظر مختصر در شیوه سنتی 
مدیریت خود، عالوه بر کاهش بار مسئولیت و محقق 
شدن اهداف طرح تحول سالمت ترتیبی اتخاذ کند تا 

با پرهیز از تدوین سند های کپی شده و جشنواره های 
نمایشی تحمیلی به خود و مدیریت هدر رفت هزینه های 
ناشی از آن، با اقدامی بنیادین برخی از وظایف خود 
را از طریق برون سپاری به سازمان نظام پزشکی و 
مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی محول کند تا 
خود بخود مشارکت گروه های مختلف پزشکی در 
انتظار  نظام سالمت  مسیری که سیاست های کالن 
دارد هدایت شود و مسیر سخت مدیریتی که کوله بار 
آسان تر طی  به دوش می کشد  را  بدهکاری  سنگین 
کند. واسپاری اموری که انرژی زیادی را از مسئولین 
وزارت بهداشت تلف می کند از جمله حل تعارضات 
بین حرفه ای، نظارت و ارزشیابی بر مراکز بهداشتی و 
درمانی و مطب ها، تعرفه گذاری منطبق با روند تورم 
بر خدمات پزشکی، تدوین گایدالین ها و پروتکل های 
درمانی مواردی است که سازمان نظام پزشکی و مجمع 
انجمن های گروه پزشکی می توانند با مشارکت سایر 
انجمن ها به عهده بگیرند و این ساماندهی ضمن تأمین 
متوازن منافع مردم ، بهبود شرایط حرفه ای پزشکان و 
تقویت حرمت حکیمانه آنان را بدنبال خواهد داشت. 
سازمان نظام پزشکی، انجمن های صنفی و علمی گروه 
پزشکی و حتی کانال های مجازی نیز می توانند با بسط 
گفتگو و مباحثه های بین حرفه ای و رصد آنچه در 
جریان است قادرند تا در مسیر عقالنیت و به دور از 
پاسخ های پوپولیستی و احساسی  آنچه این روزها بر 
له یا علیه جامعه پزشکی در جریان است را به درستی 
تحلیل کنند تا با همدلی و هم آوایی بتوان هر تهدیدی 
را به فرصت تبدیل کرد. گفتگوی میان حرفه ای شرط 
بالغت و عبور از سنگالخ تعارضات است و خوب 
خواهد شد اگر به جای تخریب، سرزنش یا قضاوت 

یکدیگر، با هم گفت وگو کنیم. 

خانه ملت

 اجرای طرح »مدارس عاری از پوسیدگی دندان« از مهر
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هشتگ های تولید خشم 

حبس داروهای وارداتی در گمرک
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: »دولت باید برای تسریع 

روند واردات دارو از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.«
انتقاداتی پیرامون دخالت  محمد حسین قربانی در واکنش به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در تخصیص ارز 
به حوزه واردات دارو گفت: »دولت بر این باور است که ارز مورد 
نیاز کاالهای اساسی همچون دارو را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص 
دهد، اما اینکه این نوع ارز در اختیار بخش خصوصی هم قرار بگیرد 
یک ضرورت مورد چالش است.« نماینده مردم آستانه اشرفیه ادامه 
داد: »ما برای اینکه بتوانیم التهاب کنونی بازار دارو را از بین ببریم، 
ناچار هستیم از ظرفیت بخش خصوصی هم بهره مند شویم، چرا 
که دولت به تنهایی توان تامین نیاز این بخش را ندارد و این روال 
در سال های گذشته هم وجود داشته است.«وی با بیان اینکه برغم 
وجود ظرفیت بسیار خوبی که در حوزه تولید دارو در داخل کشور 
وجود دارد، نیازمند واردات مواد اولیه و سایر داروهای ضروری 
که از خارج وارد می شود، هستیم، تصریح کرد: »در حوزه واردات 
دارو روال به این صورت است که رئیس سازمان غذا و دارو نیاز 
موجود در بازار را اعالم می کند و افرادی که توانایی انجام آن را 
دارند بر اساس پروتکلی که وجود دارد وارد عمل شده و ثبت 
سفارش انجام می دهند.« قربانی یادآورشد: »یکی از مواردی که 
باعث جلب اعتماد بخش خصوصی می شود پایبندی به تعهدات 
است، به این معنا که ارز مورد نیاز این بخش تخصیص پیدا کند، 
اما متاسفانه وقتی بانک مرکزی به دلیل عدم هماهنگی با سازمان 
غذا و دارو ارز الزم را به این حوزه تخصیص نمی دهد و بعد از 
انجام واردات، دارو به اندازه ای در گمرک معطل می ماند که تاریخ 
انقضای آن فرا می رسد، خسران بسیار بزرگی محسوب می شود 
نیاز  تا  و در این شرایط نمی توان از بخش خصوصی خواست 
موجود در این حوزه را تامین کند، از سوی دیگر کمبود دارویی 
که به دنبال آن در بین مردم ایجاد می شود، خسارت بزرگتری را 
به همراه خواهد داشت.« وی خاطرنشان کرد: »آنچه که ما در 
حوزه واردات دارو درخواست داریم، کما اینکه در نشست های 
مختلف هم مطرح کردیم، این است که بعد از ثبت سفارش ارز در 
اختیار واردکنندگان قرار بگیرد، ضمن اینکه بر این روند به گونه ای 
نظارت شود که حتما این نوع ارز برای واردات دارو استفاده شود، 
نه اینکه واردکنندگان ارز دریافتی را برای واردات مکمل ها استفاده 
کنند.« قربانی تاکید کرد: »بی تردید ارز دولتی باید در اختیار بخش 
خصوصی قرار بگیرد و از این ظرفیت گرانبها برای واردات دارو 
استفاده شود، چرا که عملکرد دولت در این حوزه مطلوب نیست.« 
وی، بیان کرد: »ما نشست هایی در این مورد هم با بانک مرکزی، هم 
سازمان غذا و دارو و هم واردکنندگان دارو برگزار کردیم، چرا که 
ممکن است آنچه امروزه به بزرگترین معضل کشور تبدیل شود، 

عدم هماهنگی بین دستگاه های مرتبط باشد.«

دولت  درمان معتادان راآسان کند
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، گفت: »دستگاه ها برنامه ای 

برای پس از درمان معتادان ندارند.«
به گزارش سپید به نقل از خانه ملت، منوچهرجمالی سوسفی در 
خصوص اینکه درمان معتادان متجاهر وظیفه وزارت بهداشت 
نیست، گفت: »درمان معتادان کار سطحی نیست ، بنابراین نمی توان 
یک وزارتخانه و دستگاه ها را مسئول درمان معتادان کرد و گفت 
همه مشکالت رفع خواهد شد، به طورحتم معتاد متجاهر در 
ابتدا اعتیاد نداشته و همانند افراد دیگر زندگی عادی خود در 
جامعه را داشته است؛ اما در نقطه ای بنا به دالیلی اقدام به مصرف 
مواد مخدر می کند که از  همان ابتدا باید فرد را به مسیر صحیح 
زندگی بازگرداند، یعنی دراین شرایط است که باید از مشاوره و 

روانپزشک برای ارتقاء سالمت روانی فرد استفاده کرد.«
نماینده مردم رودبار با اشاره به اینکه متاسفانه معتادان متجاهر 
شرایط زندگی مناسبی ندارند، افزود: »معتادان متجاهر در مرحله 
آخر زندگی قرار گرفته و به طور معمول تمام امکانات زندگی 
خود را در تهیه مواد از دست دادند، درحال حاضر از یک فرد 
معتاد هیچ گاه دالیل استفاده از مواد مخدر پرسیده نمی شود؛ 
ضمن اینکه فرد معتاد پس از درمان هم به حال خود رها می 
شغل  جامعه  به  ورود  از  پس  که  نیست  مشخص  یعنی  شود، 
مشخص و یا سرپناهی برای زندگی دارد.« جمالی سوسفی با 
تاکید بر اینکه  بی توجهی به سالمت افراد معتاد به افراد سالم هم 
تسری پیدا کرده است، گفت: »تا زمانی که مشکالت اقتصادی 
نیز موفقیت آمیز  معتادان  اشتغال درجامعه رفع نشود، درمان  و 
نبوده و نگاه سطحی به این مسله مهم حالل مشکالت نیست 
فردی که شرایط زندگی، بیمه ای، معیشتی و بودجه ای مشخصی 
ندارد، چطور ممکن است که همانند افراد دیگر جامعه زندگی 

معمولی داشته باشد.«
این نماینده مردم درمجلس دهم، با اشاره به اینکه یک فرد معتاد 
افزود:  باید مورد توجه و حمایت قرار داد،  انتها  تا  ابتدا  از  را 
»متاسفانه تاکنون تمامی دستگاه ها از جمله بهزیستی، شهرداری و 
نهادهای دیگر با ابتدایی ترین شرایط  از معتادان متجاهر نگهداری 
می کنند، اما راهی برای جدایی معتادان از مصرف مواد مخدر 
پیشنهاد نداده و در واقع راهکاری برای این بخش ندارند؛ لذا 
معتاد را اگر به حال خود رها کنیم مجدد همان مسیر اعتیاد را 

درپیش خواهد گرفت.«
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با بیان اینکه نمی توان 
تنها یک دستگاه را متولی درمان معتادان متجاهر دانست، تصریح 
کرد: »نیروی انتظامی، بهزیستی، وزارت بهداشت، موسسات خیریه 
و نهادهای دیگر دراین حوزه نقش موثری داشته و نگاه ناکارآمدی 

دستگاه ها تنها منجر به افزایش معتادان می شود.«

نظام سالمت

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: 
»قرار نیست اپتومتریست برای مجوز عینک سازی مراحل 
سختی را گذراند و این در صالحیت اپتومتریست است. 
ضمناً امروز دفتر کار برای اپتومتریست ها توسط سازمان 
نظام پزشکی به صورت آنالین مجوز و پروانه صادر 
می کند.« به گزارش سپید به نقل از مهر، محمد جهانگیری 
در بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری 
ایران اظهار داشت: »جامعه اپتومتری یکی از جامعه های 
فعال پزشکی و عضو ثابت این نظام پزشکی و حق دار 
جامعه پزشکی است،  همچنین این انجمن در شورای 

عالی نظام پزشکی عضو فعال دارد.« وی با بیان اینکه 
جامعه پزشکی در شرایط فعلی کشور باید برنامه  داشته 
باشد، گفت: »۹۰۰ میلیون بار مراجعه به جامعه پزشکی 
داریم عضوی از مردم هستیم و با دردهای مردم آشناییم 
و ما فرزندان نخبه این کشور هستیم و اگر نتوانیم نسخه 
برای خود بپیچیم کفایت برای کارهای دیگر نمی کند.« 
جهانگیری با اشاره به اینکه جامعه پزشکی امروز مظلوم 
است و در تمام عرصه ها و مشکالتی که وجود دارد 
افزود: »امروز تنها صنفی که به جرأت می گویم کاستی 
برای مردم نگذاشته جامعه پزشکی است. همه هزینه ها 

افزایش یافته ولی کاستی و احتکاری توسط پزشکان 
»منظم ترین  کرد:  اضافه  است.« وی  نگرفته  صورت 
صنفی که مالیات می پردازد طبق آمار سازمان مالیاتی 
کشور جامعه پزشکی است و پزشکان تالش می کنند 
همیشه اقدامات مؤثری برای مردم انجام دهند.« معاون 
نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی با اشاره به 
اینکه پیگیری ها را برای رفع مشکالت جامعه اپتومتری 
انجام می دهیم افزود: »از اول شهریورماه با سندیکای 
بیمه تکمیلی برای پذیرش نسخ اپتومتریست ها نشست 
خواهیم داشت و مشکالت در این زمینه برطرف می شود 

در بحث نظارت ها که گاهی افراد فاقد صالحیت دخالت 
می کنند پیگیری و نظارت را با کمک جامعه اپتومتریست 
انجام می دهیم.« معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام 
پزشکی با بیان اینکه برخی اپتومتریست ها که آمار آنها 
کمتر از یک درصد است فعالیت خالف انجام می دهند 
که با کمک خود اعضای خود اپتومتری می توان گام های 
مؤثر را برای پیگیری و نظارت بیشتر انجام داد، گفت: 
»امروز ۲5۴5 نفر در جامعه اپتومتری هستند و ۱7۶۶ دفتر 
کار اپتومتری داریم که مصداق دفتر کار و عینک سازی 

را باید یکی کنیم.«

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی خبر داد

صدور آنالین مجوز مطب برای اپتومتریست ها


