
سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش 30 درصدی فوت ناشی از مصرف قرص برنج نسبت به سال گذشته خبر داد

نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت 
روز گذشته با حضور اصحاب رسانه در ستاد 
وزارت بهداشت برگزار شد و ایرج حریرچی 

به سواالن خبرنگاران پاسخ گفت.
حریرچی دراین نشست خبری، به بحث 
سوء مصرف قرص برنج در کشور اشاره و 
اظهار کرد:  »در پنج تا شش ماه اول امسال 
هر روز دو نفر به دلیل سوء مصرف قرص 
برنج جان خود را از دست داده اند.  همچنین 
در پنج ماهه نخست سال، ۳۰۸ نفر فوتی به 
دلیل مصرف قرص برنج داشته ایم که نسبت 
افزایش را نشان  به سال گذشته ۳۰ درصد 
از  ناشی  فوتی های  تعداد  می دهد. همچنین 
مسمومیت با قرص برنج در سال ۹۶ نسبت 

به سال ۹۵، هفت درصد افزایش داشت.«
 ۴ تاکنون   ۹۰ سال  از  اینکه  بیان  با  وی 
هزار و ۱۰۹ نفر به دلیل مسمومیت با قرص 
برنج جان باخته اند، گفت: »باید توجه کرد که 
مسمومیت با قرص برنج هیچ درمان قطعی 
و هیچ پادزهر اختصاصی ندارد و اقدامات 
برای آن عمدتا حمایتی و بی نتیجه  درمانی 
هستند. متاسفانه بیشترین خودکشی ها با قرص 
برنج در دو استان شمالی و در تهران دیده 

می شود. باید توجه کرد که مهم ترین اقدام پیشگیرانه 
این است که هم از خودکشی جلوگیری کنیم و هم 
جلوی توزیع قرص برنج را بگیریم. در این زمینه وزیر 
بهداشت پیشنهاد کرده است که کسانی که قرص برنج 
را توزیع می کنند، در صورت استفاده از این قرص 

برای خودکشی، در جرم آن شریک باشند.«

اختالل روانپزشکی در ۲۳ درصد ایرانیان
معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به آغاز هفته 
سالمت روان با شعار »سالمت روان نوجوانان و جوانان؛ 
جهان در حال تغییر« گفت: »این شعار به دولت ها و 
ملت ها هشدار می دهد که دنیا در حال تغییر است  و در 
این جهان نوین، نحوه تعامالت اجتماعی و گفت وگو در 
فضای مجازی به سرعت در حال دگرگونی و پیشرفت 
است. بنابراین در چنین شرایطی مزایا و معایب فراوانی 
نهفته است که برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
از عوارض ناشی از این تغییرات راهی جز خودمراقبتی 
وجود ندارد.« در عین حال ۶۵ تا ۸۵ درصد از انواع 
برند.«  بهره  نیز  از خودمراقبتی  می توانند  مراقبت ها، 
حریرچی تصریح کرد: »بر اساس آمارهای منتشر شده 
حداقل ۲۳ درصد از شهروندان ایرانی از نوعی اختالل 
روان پزشکی رنج می برند و نیازمند دریافت خدمات 

سالمت روان هستند.« 
وی افزود: »طبق آمارهای اعالم شده در سن ۱۵ تا 
۱۹ سال، ۲۱.۴ درصد و در سن ۲۰ تا ۲۹ سال ۲۴.۶ 
درصد افراد نوعی اختالل روان پزشکی رنج می برند. 
در زمینه اختالل اضطراب خفیف تا متوسط نیز در 
سنین ۱۵ تا ۱۹ سال ۱۵.۳ دهم درصد و در سنین ۲۰ 
تا ۲۹ سال ۱۵.۶ دهم درصد دیده می شود. در زمینه  
اختالالت خلقی نیز ۱۲.۸ دهم درصد در جمعیت ۱۵ 
تا ۱۹ سال و ۱۵.۱۶ دهم درصد در جمعیت ۲۰ تا ۲۹ 

سال دیده می شود.«

۷۵۰هزار نابینا و کم بینا در کشور
حریرچی در بخش دیگری از صحبت هایش به روز 
»عصای سفید« که برای افراد نابینا و کم بینا است، اشاره 
و اظهار کرد: »در حال حاضر تخمین زده می شود که 
تعداد نابینایان کشور حدود ۱۵۰ هزار نفر باشد که این 
افراد حدود ۲۰ درصد کل معلوالن جسمی، حرکتی،  
ذهنی و غیره را در کشور شامل می شوند. این در حالی 
به ۷۵۰  این رقم  بینا  افراد کم  احتساب  با  است که 
هزار نفر می رسد که از درجاتی از اختالل بینایی رنج 
می برند.« وی  افزود:  »علی رغم اقداماتی که در حوزه  
مناسب سازی معابر برای افراد نابینا انجام شده، متاسفانه 
۷۵ درصد معابر پایتخت برای نابینایان مناسب نیست. 
همچنین حدود ۲۵ درصد از معابر پایتخت برای افراد 
نابینا بهسازی شده است. این وضعیت برای نابینایان 

در دیگر شهرها نامطلوب تر است.«

مرگ و میر ناشی از »سل« و افزایش بار 
بیماری در آینده

به  از صحبت هایش  دیگری  بخش  در  حریرچی 
وضعیت ابتال به بیماری سل اشاره کرد و گفت: »سل 
در میان بیماری های عفونی بزرگ ترین علت مرگ و میر 
در دنیا محسوب می شود؛ به طوری که بیش از ماالریا 
و ایدز و سرخک منجر به مرگ می شود و در کل دنیا 
مرتبه نهم بار بیماری ها را به خود اختصاص داده است. 
بر این اساس پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ میزان 

بار بیماری ناشی از سل افزایش یابد.«
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه ۹۰ درصد 
بیماری سل در کشورهای در  از  ناشی  میر  مرگ و 

اینکه  به  توجه  »با  افزود:  می دهد،  رخ  توسعه  حال 
اعالم می شود ۶۰ درصد موارد ابتال به ایدز شناسایی 
می شود، در حال حاضر ۱۰.۴ میلیون نفر در دنیا با 
ابتال به بیماری سل شناسایی شدند. در حال حاضر 
در دنیا از هر صد هزار نفر ۱۰۴ نفر به بیماری سل 
مبتال هستند، اما این آمار در کشور ما ۱۳ تا ۱۴ برابر 
کمتر از متوسط دنیاست؛  به طوری که به ازای هر 
۱۰۰ هزار نفر، ۱۱ نفر به این بیماری مبتال می شوند.« 
حریرچی با بیان اینکه در سال ۹۶ در کشور ما ۸ هزار 
و ۸۱۹ مورد ابتال به بیماری سل شناسایی شده است 
»این  گفت:  بوده اند،  ایرانی ها  غیر  درصدش   ۱۵ که 
افراد باالی ۶۵ سال دیده می شود  بیماری بیشتر در 
که البته میزان موفقیت مان در درمان بیماری سل ۸۷ 
درصد است که باید آن را به ۹۵ درصد برسانیم. باید 
توجه کرد که سل جزء بیماری های نوپدید است و 
با برخی از بیماری های دیگر بیشتر شیوع می یابد. به 
عنوان مثال ۱۰ درصد افراد مبتال به ایدز و اچ ای وی 

به بیماری سل مبتال می شوند.«
معاون کل وزارت بهداشت با بیان این که داروهای 
بیماری سل مقاوم  به درمان را در میان افراد در معرض خطر 
توزیع می کنیم، گفت: »در این حوزه، آزمایشگاه های 
ویژه کشت سل در کشور راه اندازی شده است. همچنین 

پنج مرکز بستری سل مقاوم به درمان در شیراز و مشهد 
و گرگان و کرمانشاه و تبریز ایجاد شده است. هشت 
و  کردیم  ایجاد  نیز  سل  منطقه ای  مرجع  آزمایشگاه 
ارائه  رایگان  به صورت  که  آزمایشگاهی سل  شبکه  
خدمت می دهد در ۳۸۱ شهر کشور وجود دارد. در 
عین حال آزمایشگاه کشوری سل نیز در بیمارستان 
مسیح دانشوری قرار دارد. عالوه بر این یک بیمارستان 
مدرن تشخیصی درمانی سل در زابل با کمک خیرین و 
وزارت بهداشت در حال راه اندازی است.  باید توجه 
داشت که تمام خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی 

در حوزه سل به صورت رایگان ارائه می شود.«

ماجرای جنجالی مهمان برنامه فرمول یک
مهمان  درخصوص  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
دراین باره  ایجاد شده  حواشی  و  یک  فرمول  برنامه 
بابت گالیه  این  از  ما  این است که  گفت: »واقعیت 
داریم. باالخره باید توجه کرد که فضاسازی رسانه ای 
کار خیر ظرفیت  کار خیر و حتی خود  ایجاد  برای 
محدودی دارد. بنابراین خواهش می کنم که اقدامات 
خیرخواهانه به گونه ای نباشد که به نوعی رسانه در این 
زمینه چوپان دروغگو شود. در عین حال پیشنهادمان 

صحت  از  حتما  کردن  کمک  از  قبل  که  است  این 
بیماری که کامال  موضوع مطلع شویم. نمی شود که 
بیاید و نسخه فرد دیگری را  درمان شده، به رسانه 
نشان دهد و بگوید که من این دارو را نیاز دارم یا اینکه 
کسی که قبل از تولد فرزندش، اهدای عضوی کرده 
و هزینه اش را دریافت کرده، بعد این موضوع را به 
بیماری فرزندش نسبت دهد. البته من با فرد خاصی کار 
ندارم.« وی گفت: »دادستانی به این موضوع ورود کرده 
است. متاسفانه گاهی اتفاقاتی رخ می دهد که می بینیم 
از بنیان دروغ است. در حال حاضر در سطح اماکن 
و مراکز عمومی هم سال هاست که عده ای می آیند و 
عکس یا سی تی اسکنی را نشان می دهند و می گویند 
ما به کمک نیاز داریم، اما اگر پزشکی بخواهد آن ها 

را بررسی کند، اجازه نمی دهند.«
حریرچی با بیان اینکه در ۹۹ درصد موارد داروهای 
فرانشیز  با  یا  و  رایگان  به صورت  بیماران سرطانی 
حداکثر ۵ تا ۱۰ درصدی ارائه می شود ادامه داد: »درباره 
کودکان مبتال به سرطان نیز به طور واضح می گویم که 
بیش از ۹۰ درصد هزینه هایشان را طرح تحول سالمت 
باقی بماند  بر عهده می گیرد. حال اگر هزینه ای هم 
موسسه محک نه تنها باقی مانده آن هزینه را می دهد 
بلکه هزینه اقامت و رفت و آمد بیمار را هم پرداخت 

مهرانه  مانند  خیریه ای  هم  زنجان  استان  در  می کند. 
داریم که جزو افتخارات کشور است.«

پشت پرده ادعای مصرف وسایل پزشکی فاقد 
کیفیت در بیمارستان ها

سوال  به  پاسخ  در  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
دیگری درباره استفاده از وسایل پزشکی ارزان قیمت 
در بیمارستان ها، گفت: »به هیچ وجه چنین موضوعی 
درست نیست و هیچ یک از بیمارستان های خصوصی، 
دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مجاز به خرید وسایل 
پزشکی فاقد کیفیت نیستند. در عین حال بیمارستان های 
دولتی هم مکلفند که تجهیزات شان را بر اساس آنچه در 
سامانه IMED  اعالم شده، خریداری کنند. البته افرادی 
که عادت داشتند جنس قاچاق و زیرپله ای بفروشند 
با توجه به اینکه از اردیبهشت ماه همه بیمارستان ها 
را مکلف کردیم که تجهیزات پزشکی را خودشان با 
فاکتور اصلی ارائه کنند این افراد برای اینکه این تدابیر 
را تحت الشعاع قرار دهند و بازار از دست رفته خود را 
مجددا به دست آورند، این ادعاها را مطرح می کنند.«
حریرچی ادامه داد: »از طرفی یک سری افراد هم 
که از دانشگاه و یا برخی احکامی که برایشان صادر 

شده، ناراضی اند و فورا مصاحبه می کنند و 
می گویند چه نشسته اید که دارند کاالهای 
بی کیفیت را در بیمارستان ها استفاده می کنند. 
از طرفی برخی مسائل را هم رسانه های ما 

تشدید می کنند.«

۶.۵ میلیون ایرانی فشارخون دارند 
اما خبر ندارند

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره 
کاهش  برای  بهداشت  وزارت  اقدامات 
مصرف کاالها و غذاهای آسیب رسان گفت: 
»اختیاری که در این زمینه به وزارت بهداشت 
تبلیغ کاالهای آسیب  با  داده شده، مقابله 
یا بسیار  مانند غذاهای بسیار شور  رسان 
شیرین است. البته یک سری اقدامات را هم 
در راستای آگاه سازی جامعه انجام می دهیم. 
مردم باید بدانند که مهم ترین عامل ابتال به 
بیماری ها، فشار خون است و ۶.۵ میلیون 
نفر در کشور فشار خون دارند، اما خودشان 
خبر ندارند. حال علت اصلی ابتال به فشار 
خون باال در کشور ما مصرف زیاد نمک 
است که ناشی از رژیم  غذایی نامناسب 
بوده است. متاسفانه ما فقط  ۵ گرم نمک از 
طریق نان مصرفی مان می گیریم و به این ترتیب دیگر 

جایی برای مصرف غذاهای شور نمی ماند.«
حریرچی ادامه داد:  »عالوه بر اقداماتی که در راستای 
آگاه سازی انجام می دهیم، یک سری کارها را نیز در 
استانداردهای غذاهای فرآوری شده انجام دادیم. به 
عنوان مثال کاهش ۱۰ درصدی شکر در نوشابه ها از 
جمله این اقدامات بوده است، اما هیچ یک از این ها 
به اندازه اقدام و رعایت خود خانواده ها موثر نیست. 
بنابراین مهم ترین راه مقابله با مصرف این غذاها کاهش 
تقاضا و مصرف است. مردم باید ذائقه کودکان شان 
را طوری تربیت کنند که به سمت غذاهای کم نمک 

و کم شکر بروند.«

درخواست های بودجه ای وزارت بهداشت
سوالی  به  پاسخ  در  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
درباره درخواست بودجه ای وزارت بهداشت در آستانه 
فصل بودجه،  گفت: »ما با توجه به واقعیت های کشور 
نیازهای  از طرفی  و  را مطرح می کنیم  تقاضاهایمان 
پیش بینی صندوق  می گوییم. طبق  را  حوزه سالمت 
برای سال  ما  تورم در کشور  میزان  پول،  بین المللی 
۲۰۱۸، ۲۱ درصد و برای ۲۰۱۹، ۳۴ درصد خواهد 
بود که مطمئنم با اقدامات دولت و مجلس، ارقام تورم 
کمتر از این خواهند شد، اما ظاهرا دسترسی به تورم 
یک رقمی ممکن است، مشکل باشد. حال اگر تورم 
ایجاد شود و خدای نکرده رشد اقتصادی کم یا منفی 
شود، مهم ترین آسیبش کاهش قدرت خرید مردم در 

حوزه خدمات بهداشتی و درمانی است.«

نقش دولت و بیمه ها برای حمایت از سالمت 
افزایش یابد

صندوق  پیش بینی های  به  توجه  »با  افزود:  وی 
بین المللی پول درباره کاهش رشد اقتصادی و با توجه 
به جنگی که رییس جمهور آمریکا با کشورهای مختلف 
راه انداخته، همه پیش بینی ها از ایجاد یک بحران مالی 
در دنیا خبر می دهند. حال اکثر کشورها نگران بحث 
بهداشتی و درمانی هستند و می خواهند برنامه ریزی 
کنند که برای مردم کشورشان چه اقداماتی انجام دهند 
تا بهداشت و درمان مردم خدشه دار نشود. در ایران 
مهمی  اقدامات  بیمه ها  و  دولت  اینکه  علی رغم  هم 
انجام دادند و میزان سهم شان را از ۳۵ تا ۴۰ درصد 
در سال های گذشته و ۳۳ درصد در سال ۹۱ و ۹۲ به 
حدود ۵۰  درصد در سال ۹۵ رسانده اند، اما هنوز برای 
رسیدن به سهم ۶۲ درصدی که منجر می شود پرداخت 
از جیب مردم به ۲۵ درصد کاهش یابد، فاصله داریم. 
بیمه ها در شرایط  باید نقش دولت و  بنابراین حتما 
تورمی برای حمایت از سالمت مردم افزایش یابد. در 
عین حال حوزه سالمت باید آخرین جایی باشد که 

سیاست های انقباضی در آن اتفاق می افتد.«

گزینه دیگری جز ادامه طرح تحول نیست
حریرچی تاکید کرد: »ضمن اینکه به واقعیت ها و 
محدودیت های موجود واقفیم، اما تاکید می کنیم که 
در شرایط تورمی نه تنها اقشار فقیر و آسیب پذیر بلکه 
اقشار متوسط هم در معرض کاهش استفاده از خدمات 
بهداشتی، درمانی و کاهش مراجعه و در معرض افزایش 
احتمالی هزینه های فقرزا و کمرشکن هستند. بنابراین 
باید دست به دست هم داده تعصبات بخشی را کم 
کرده و این خدمات را حفظ کنیم و توسعه دهیم. از 
نظر وزارت بهداشت گزینه دیگری جز ادامه اجرای 
طرح تحول که به نوعی اجرای بند بند قانون بوده، 

روی میز نیست، اما متوجه واقعیت ها هم هستیم.«

همتی عنوان کرد

استفاده از کارت خوان در مطب ها 
اجباری نیست

و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
اخذ  اینکه  بیان  با  درمان مجلس 
از  مطب ها  باالتر  در  ویزیت 
است،  تخلف  قانونی  مصوبات 
گفت: »پزشک تنها مجاز به اخذ 
ویزیت برحسب مصوبات قانونی 

است.«
ممانعت  درباره  همتی  احمد 
ارائه  برای  پزشکان  از  برخی 
کارت خوان های بانکی در مطب ها، گفت: »اجباری در استفاده 
ازکارتخوان های بانکی در مطب ها وجود ندارد بنابراین پزشکان 
می توانند ازکارتخوان  در مطب ها برای اخذ ویزیت استفاده نکنند 
و نمی توان  پزشکان را مجبور کرد که از کارت خوان های بانکی 

برای  اخذ  ویزیت استفاده کنند.«
نماینده مردم سمنان تصریح کرد: »البته برای رفاه حال بیماران 
می توان توصیه کرد که پزشکان از کارت خوان برای اخذ ویزیت 
از بیماران بهره ببرند اما رعایت تعرفه های قانونی ویزیت امری 
اجباری است و اگر  پزشکی برخالف مصوبه قانونی اعالم شده، 
ویزیت از بیماران دریافت کند برخالف قانون عمل کرده است.«  
اخذ  از  قانونی  مراجع  می توانندازطریق  »بیماران  افزود:  همتی  
بهای باالی ویزیت توسط پزشکانی که باالتر از نرخ های مصوب 
با تنظیمی شکایتی اعالم کنند  قانونی  ویزیت  دریافت می کنند 
تا پزشکان مختلف که بیش از حقوق قانونی شان از  مردم بهای 
خدمات دریافت می کنند،  پیگیری قانونی شوند.« وی ادامه داد: 
»استفاده از کارت خوان در مطب ها اجباری نیست زیرا قانونی 
در این زمینه تعریف نشده است اما در جهت شفاف سازی اخذ 
ویزیت می تواند مثمرثمر باشد.« همتی افزود: »ناظرین وزارت 
بهداشت و درمان  بر نرخ  ویزیت در  مطب ها می بایست نظارت  
جامع داشته باشد تا ویزیتی خارج از عرف قانونی از بیماران 

اخذ نشود تا حق بیماران تضعیف نشود.«
 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بابیان اینکه اخذ 
ویزیت در مطب ها باالتر از مصوبات قانونی تخلف است یادآورشد: 

»پزشک تنها مجاز به  اخذ  ویزیت برحسب مصوبات قانونی است.«

خضری انتقاد کرد

به علت نبود عضو پیوندی
هر سه ساعت یک بیمار جان می دهد

اجتماعی  کمیسیون  عضو 
مجلس از نبود سیستم هماهنگ 
عضو  پیوند  یکپارچه  و  کننده 
گفت:  و  کرد  انتقاد  کشور  در 
صورت  به  »بیمارستان ها 

جزیره ای عمل می کنند.«
رسول خضری با انتقاد از اینکه 
هر سه ساعت یک بیمار به دلیل 
نبود عضو پیوندی جان خود را 
از دست می دهد، گفت: »به طور قطع اگر فرهنگ سازی مناسب 
در دستور کار قرار گیرد شاهد مرگ حتی یک نفر به دلیل نبود 

و یا کمبود عضو پیوندی در کشور نخواهیم بود.«
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسالمی  
با بیان اینکه فرهنگ اهدای عضو باید در کشور نهادینه و در 
کتاب های دوران پیش دبستانی گنجانده شود، افزود: »برای نهادینه 
کردن این مهم باید تعامل مناسبی میان وزارت آموزش و پرورش 
و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شود؛ پیوند کلیه، کبد 
و قرنیه چشم بیشترین متقاضیان دارند و در زمینه پیوند قرنیه 

چشم جزو کشورهای موفق و پیشرفته هستیم.«
وی با بیان اینکه اغلب بیمارستان ها از امکانات الزم برای پیوند 
عضو برخوردار نیستند، ادامه داد: »باید سیستم آنالینی میان تمامی 
بیمارستان ها ایجاد شود و ارتباط و تعامل میان تمامی بیمارستان های 
آموزشی، خصوصی، دانشگاهی به صورت پیوسته و یکپارچه 
انجام شود تا پیوند عضو در زمان مناسب و طالیی انجام شود.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه سیستم 
یکپارچه پیوند عضو نباید منحصر به بیمارستان های خاصی شود، 
تصریح کرد: »وزارت بهداشت باید با همکاری سازمان برنامه و 
بودجه این سیستم را به تمامی بیمارستان های کشور تعمیم دهد 
و تمامی بیمارستان ها باید در این سیستم قرار گیرند تا موضوع 

اطالع رسانی و پیوند عضو به درستی محقق شود.«
خضری با بیان اینکه با ایجاد سیستم یکپارچه پیوند عضو، فوت 
بیماران نیازمند اهدا کاهش و از سویی داللی در حوزه خرید و 
فروش اعضای بدن مدیریت می شود، گفت: »بازار داللی زمانی 
ایجاد می شود که تعادل عرضه و تقاضا برهم می خورد اما بی شک 
با ایجاد سیستم یکپارچه معضالت این حوزه به حداقل می رسد.«
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی  با  یادآوری 
نبود سیستم هماهنگ کننده پیوند عضو در کشور، افزود: »متاسفانه 
در این زمینه تمامی بیمارستان ها به صورت جزیره ای عمل می کنند  
و ارتباط و تعامل مناسب را ندارند از این رو فرصت ها به راحتی 

از دست می رود و جان بیماران به خطر می افتد.«

خانه ملت
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