
وزیر بهداشت در اجالس معاونین آموزشی دانشگاه های پزشکی کشور:

در  »بازنگری  گفت:  بهداشت  وزیر 
از  یکی  بهداشت  وزارت  ساختار 
آرزوهای من بوده است، اگرچه گفتن 
این حرف ها و انجام دادن کارهایی در این 
زمینه هزینه آفرین است اما اگر هزینه نیز 
وجود داشته باشد تاکید می کنم ساختار 
وزارت بهداشت باید تغییر پیدا کند.«

ایسنا،  از  نقل  به  به گزارش سپید 
در  گذشته  روز  هاشمی  سیدحسن 
اجالس معاونین آموزشی دانشگاه های 
پزشکی کشور که در کتابخانه مرکزی 
ایران در حال  دانشگاه علوم پزشکی 
برگزاری است، کارنامه وزارت بهداشت 
پیروزی  سالگرد  چهلمین  آستانه  در 
انقالب اسالمی را کارنامه موفق ارزیابی 
کرد و گفت: »در حال حاضر حدود 
۲۰۰ هزار دانشجو در ۶۰ دانشگاه علوم 
پزشکی کشور در حوزه های مختلف 
تحصیل می کنند و خوشبختانه اکنون که 
در آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب 
اسالمی قرار داریم با کارنامه درخشان 
در عرصه علوم پزشکی مواجه هستیم.«

وی در ادامه به جایگاه رشته های علوم پزشکی در 
کشور و میزان باال بودن متقاضی برای ورود به این 
رشته ها در جامعه اشاره کرد و گفت: »در حال حاضر 
آموزشکده های خصوصی بسیاری در کشور برای آماده 
کردن دانش آموزان به منظور ورود به دانشگاه ها تالش 
می کنند، اما آموزشکده هایی که در عرصه پزشکی فعالیت 
کند بسیار محدود و ناچیز است. در واقع بخشی از دالیل 
گرایش داوطلبان به رشته های علوم پزشکی به اقتصاد و 
بخشی دیگر نیز به اعتبار اجتماعی این رشته ها برمی گردد 
و خوشبختانه معاونت آموزشی وزارت بهداشت در 
طول پنج سال گذشته اقدامات بسیار ارزشمندی برای 
اعتبار و ارتقای جایگاه رشته های پزشکی در جامعه 

انجام داده است.«
وزیر بهداشت همچنین به برنامه تحول در آموزش 
پزشکی اشاره کرد و گفت: »اجرای این برنامه توسط 
معاونت آموزشی وزارت بهداشت خوشبختانه توانسته 
به بحث کیفیت رشته های پزشکی و کاهش کمی گرایی 
توجه اساسی داشته باشد و اجرای این برنامه تحول و 
پیشرفت بسیاری را در رشته های پزشکی ایجاد کرده 
است که البته بخشی از زمینه تدوین این برنامه توسط 
شورای عالی انقالب فرهنگی انجام شد و ما براساس 
این برنامه ۱۰ منطقه در کشور تشکیل دادیم و برنامه های 

آموزشی ما براساس این ۱۰ منطقه شکل گرفت.«
در  کمی گرایی  رشد  توقف  همچنین  هاشمی 
رشته های علوم پزشکی را از مهم ترین دستاوردهای 
وزارت بهداشت طی سال های اخیر عنوان کرد و گفت: 
»ما بالغ بر ۹۱ دانشکده پزشکی در کشور داریم که 
خوشبختانه با اجرای برنامه تحول در آموزش پزشکی 
توانستیم در رشته های علوم پزشکی نظیر دندانپزشکی،  
داروسازی و پزشکی و غیره رشد کمی را متوقف کنیم 
و در راه اندازی رشته ها و ظرفیت ها بیشتر بر نیازهای 
کشور توجه داشته باشیم و در حال حاضر میزان پذیرش 
در رشته های مختلف براساس نیاز کشور اتفاق می افتد.«

وی ماموریت گرایی را یکی دیگر از اقدامات مهم 
وزارت بهداشت طی سال های اخیر توصیف کرد و 
گفت: »براساس این رویکرد، تمامی دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور ماموریت های مشخصی دارند و در حیطه 
را  خود  برنامه های  و  فعالیت  خود  اصلی  ماموریت 

پیش می برند.«
وزیر بهداشت همچنین بر ضرورت استانداردسازی 
و اعتبار بخشی مراکز آموزشی وزارت بهداشت تاکید 

کرد و گفت: »به اعتقاد من با اجرای این برنامه مراکزی 
که استانداردهای الزم را در عرصه های مختلف نداشته 

باشند، باید تعطیل شوند.« 
هاشمی با تاکید بر اینکه ما باید در میزان ظرفیت  
باشیم،  پزشکی حساس  علوم  رشته های  در  پذیرش 
سنجش  سازمان  گزارش  »براساس  کرد:  خاطرنشان 
آموزش کشور خوشبختانه ما صد در صد ظرفیت ها 
را در پذیرش دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی 
رعایت کرده ایم و همچنان تاکید می کنم باید روی میزان 
ظرفیت پذیرش دانشجو در کشور بسیار حساس باشیم.«

وزارت بهداشت به هیچ عنوان نمی تواند 
مقررات را زیر پا بگذارد

وزیر بهداشت همچنین به اتفاق اخیر دانشگاه آزاد و 
اشتباهی که در میزان پذیرش دانشجو اتفاق افتاد اشاره 
کرد و گفت: »وزارت بهداشت به هیچ عنوان نمی تواند 
پا بگذارد و ظرفیت های اعالم شده  مقررات را زیر 
به این دانشگاه در حوزه پذیرش دانشجو قابل تغییر 
نخواهد بود و میزان ظرفیت برای پذیرش دانشجو در 
رشته های علوم پزشکی همان ظرفیتی است که به این 

دانشگاه اعالم شده است.«
وی همچنین راه اندازی مرکز سنجش آموزش پزشکی 
را یکی دیگر از فعالیت های مهم وزارت بهداشت طی 
سال های اخیر عنوان کرد و گفت: »من معتقد هستم 
آزمون ها باید در قالب مناطق برگزار شوند و ما نباید 
جز سیاستگذاری و نظارت کار دیگری در ستاد انجام 
بدهیم. درواقع تمرکززدایی یکی از سیاست های وزارت 
بهداشت است که با وجود اختالف نظر در این زمینه 
تاکید دارم باید با قوت و قدرت بیشتری اجرایی شود.«
هاشمی خاطرنشان کرد: »آزمون های وزارت بهداشت 
باید در سطح مناطق برگزار شود و ما باید یک آزمون 
ملی در حوزه ستادی داشته باشیم که آن آزمون هم 
آزمون بورد تخصصی است که توسط اساتید برگزار 
می شود که البته باید در این آزمون نیز بازنگری الزم 

صورت بگیرد.«
وزیر بهداشت همچنین توجه به بحث مهارت آموزی 
و کیفی نگری را یکی دیگر از ملزومات حوزه آموزشی 
در رشته های علوم پزشکی عنوان کرد و گفت: »در 
رشته های مربوط به علوم پزشکی مهارت بخشی از 
آموزش های  دیگر  بخشی  و  می رود  شمار  به  دانش 
عملی باشد. ما باید مراقب باشیم بی سوادی مدرن که 

امروزه گریبان گیر رشته های غیر پزشکی است، در این 
حوزه اتفاق نیفتد.«

وی ادامه داد: »در اوایل پیروزی انقالب اسالمی 
تعداد ۶۰۰ دانشجو در رشته های علوم پزشکی پذیرش 
می کردند اما امروزه حدود ۸۰۰۰ دانشجوی پزشکی 
جذب می کنیم. من تاکید می کنم با توجه به این که 
این رشته ها با جان مردم سر و کار دارند بنابراین هر 
چه سخت گیری بیشتری در جذب دانشجویان داشته 
باشیم، اعتبار بیشتری نیز در جامعه کسب خواهیم کرد.«
هاشمی تصریح کرد: »برای اولین بار در تاریخ وزارت 
بهداشت در چهل سال گذشته مسئولیت ما برای تصدی 
در عرصه این وزارتخانه یک بار دیگر تمدید شده است 
و ما در حال حاضر تیمی هستیم که اگر جان سالم 
به در ببریم، هشت سال مقدرات بهداشت و درمان 
کشور را به دست گرفته ایم، اما قلب تمامی فعالیت های 
ما در این عرصه معاونت آموزشی است و آن ها برای 
سالمت مردم می توانند اقدامات بسیار مهمی را انجام 
افتخار در  آن ها می تواند موجب  که عملکرد  بدهند 
این عرصه شود یا اینکه مردم را ذلیل نماید، بنابراین 
ما باید تصمیمات مهم و حساسی در عرصه آموزشی 

رشته های علوم پزشکی بگیریم.«

ضرورت بازنگری در ساختار وزارت بهداشت
وزیر بهداشت همچنین بر ضرورت بازنگری در 
ساختار این وزارتخانه تاکید کرد و گفت: »بازنگری 
در ساختار وزارت بهداشت یکی از آرزوهای من بوده 
است، اگرچه گفتن این حرف ها و انجام دادن کارهایی 
در این زمینه هزینه آفرین است اما اگر هزینه نیز وجود 
داشته باشد تاکید می کنم ساختار وزارت بهداشت باید 
تغییر پیدا کند و تمامی مسائل مربوط به آموزش در 
دانشگاه  یک  رئیس  و  متمرکز شود  مکان مشخصی 
نباید بیمارستان اداره کند و اگر بتوانیم این رویکرد 
را  بزرگی  کار  کنیم،  اجرایی  بهداشت  در وزارت  را 

انجام داده ایم.«
وی خاطرنشان کرد: »در فضای سیاست زده کشور 
انجام کارهایی نظیر تغییر ساختار وزارت بهداشت بسیار 
سخت است، اما می توان کارهای بزرگ و سخت را با 

پذیرش هزینه های آن انجام داد.«
وزیر بهداشت همچنین بر ضرورت کوتاه کردن طول 
دوره آموزش در برخی رشته های آموزش علوم پزشکی 
تاکید کرد و گفت: »طول آموزش برخی رشته های علوم 

پزشکی بسیار طوالنی است و باید مدت 
آموزش در برخی از رشته ها بازنگری و 
کوتاه شود. مثال رشته جراحی کودکان 
از جمله رشته هایی بود طول آموزش 
بلند مدتی داشت ولی هنوز در برخی 
مدت  بودن  طوالنی  دلیل  به  رشته ها 
دوره های آموزشی اقبال کمتری برای 
باشد.  داشته  وجود  رشته ها  به  ورود 
آموزش  دوره  طول  نباید  بنابراین 
با  کودکان  جراحی  نظیر  رشته هایی 
جراحی بزرگسالی تفاوت داشته باشد.«
هاشمی همچنین با تاکید بر اینکه 
ورود به آموزش در برخی از رشته های 
تخصصی متناسب با نیاز کشور نبوده 
است، گفت: »کشور ما بخصوص در 
مناطق محروم با کمبود نیرو در حوزه 
تخصصی مواجه است و رشد نیروی 
نبوده  مناسب  در حوزه تخصصی  ما 
و این میزان با کشورهای همجوار با 
وجود افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت ها 

همخوانی نداشته است.«

ضرورت توجه جدی به بحث بومی گزینی
بحث  به  توجه جدی  بر ضرورت  وی همچنین 
بومی گزینی در کشور تاکید کرد و گفت: »من معتقد 
هستم اجرای این طرح با جدیت بیشتری در دانشگاه های 
علوم پزشکی پیگیری شود تا مشکل مناطق محروم نیز 
که در داشتن نیروی با مهارت و متخصص برطرف 
رویکرد  دانشجو  تربیت  در  باید  ما  که  چرا  شود، 
جامع نگر داشته باشیم و اجرایی کردن این رویکرد 

با بومی گزینی اتفاق می افتد.«
»در  کرد:  خاطرنشان  همچنین  بهداشت  وزیر 
تصمیم گیری های حوزه وزارت بهداشت و آموزش 
باید منافع مردم را بر منافع عده ای ترجیح بدهیم و 
تمامی سیاست گذاری ها و اقدامات ما در این عرصه 
مردم  منفعت  و  جامعه  عمومی  مصالح  به  توجه  با 

اتفاق بیفتد.«
هاشمی همچنین یادآور شد: »دانشگاه ها باید کسانی 
که از سهمیه بومی استفاده می کنند، تکلیف آن ها در 
حوزه محل خدمت مشخص کند تا این افراد بتوانند 
اگرچه  نمایند.  تنظیم  آن  براساس  را  خود  زندگی 
میزان امکانات و بودجه برای این امر الزم است،  اما 
دانشگاه ها باید بتوانند در مورد نیازهای دو یا سه سال 

آینده مناطق پیش بینی داشته باشند.«
وی با تاکید بر اینکه دشمنان برای رسیدن به اهداف 
خود دانشگاه ها را مدنظر قرار داده اند، گفت: »تمامی 
اهداف و برنامه های دشمنان تا به امروز، زیرکانه با 
شکست مواجه شده است و آن ها آرزوهای خود در 
توجه  باید  اما  می برند،  به گور  را  ایران  ملت  مورد 
داشته باشیم یکی از کانون هایی که آن ها مدنظر قرار 
دادند، دانشگاه ها هستند و ما نباید با توجه به اینکه از 
بیرون نیز با فشار مواجه هستیم، از درون خود برای 
این مراکز مشکالتی را ایجاد کنیم و این مشکالت 
نیز با دامن زدن به توقعات بیشتر می شود و توقعات 

ما نباید بیشتر از توان باشد.«
وزیر بهداشت در پایان با تاکید بر اینکه حوزه های 
دارو،  خدمات پزشکی و تجهیزات پزشکی از حوزه هایی 
است که می تواند نارضایتی ها در جامعه را دامن بزند، 
گفت: »خوشبختانه از یک سال پیش برای این حوزه 
برنامه هایی را در نظر گرفتیم، اما عده ای که دنبال بی 
اعتبار کردن کشور هستند تالش دارند با ایجاد نگرانی 
در این حوزه ها تشویق ایجاد کنند و البته این آرزوها 

نیز محقق نخواهد شد.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران گفت: »نگرانی 
ارائه دهندگان خدمت در بخش های بستری و سرپایی 
در سال ۹۷، ایجاد نظم در پرداخت  بود که ما نیز در 
این زمینه اقدام کرده و پرداختی ها را منظم کردیم.« 
به گزارش سپید به نقل از وب دا، طاهر موهبتی با بیان 
اینکه سازمان بیمه سالمت ایران با ۱۰ هزار پزشک 
متخصص قرارداد  دارد، گفت: »مراجعه بیمه شدگان 
سازمان بیمه سالمت ایران در سال به بخش غیربستری 
۱۹۸ میلیون بار است. همچنین در سال،   ۴۳ میلیون 
بار بیماران به پزشکان متخصص طرف قرارداد با این 
سازمان مراجعه می کنند. طبیعی است که اگر قرارداد 

اعداد حاصل  این  باشد،  نداشته  پزشکان  وجود  با 
نمی شوند. «  وی با بیان اینکه تقریبا در ۷۰ درصد 
استان های کشور، صد در صد پزشکان با سازمان بیمه 
سالمت ایران  قرارداد دارند، افزود: »اگر  پزشکی با 
این سازمان قرارداد ندارد به علت بدهی ها نیست 
و ممکن است دالیل دیگری وجود داشته باشد. «  
موهبتی ادامه داد: »نگرانی ارائه دهندگان خدمت در 
بخش های بستری و سرپایی در سال ۹۷، ایجاد نظم 
در پرداخت بود که ما نیز به این  کار عمل کرده و 
پرداختی ها را منظم کردیم و در حال حاضر بین بیستم 
تا بیست و هفتم هر ماه به بخش خصوصی و دولتی 

پرداختی ها  را انجام می دهیم. البته بدهی هایی از سال 
۹۶ باقی مانده که حدود ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 

بود و از این میزان ۳ هزار میلیارد  تومان اسناد اوراق 
خزانه پرداخت شد. « 

رییس هیات مدیره سازمان بیمه سالمت ایران 
تاکید کرد: »بخش خصوصی تمایلی به دریافت اسناد 
اوراق خزانه به جای دریافت پول نقد ندارد  که البته 
حق دارند. در نتیجه در تالش هستیم که بدهی سال 
جلسه ای  تازگی  به  همچنین  کنیم.  روز  به  را   ۹۶
برگزار شد که در این جلسه مقرر شد باقی مانده 
اسناد اوراق  خزانه را به صورت نقدی دریافت و 
این  امیدواریم  پرداخت کنیم.  به بخش خصوصی 

کار انجام شود.«

عابدی، سخنگوی کمیسیون بهداشت:

پـرستـار کـم اسـت
 مراقـب بیـمار پـرستـار می شـود

»کمبود  گفت:  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
پرستار در بیمارستان ها باعث می شود مراقبت های پرستاری کیفیت 
بیمار می خواهند  مناسبی نداشته باشد به همین دلیل  از همراه 

برای مراقب بیشتر در بیمارستان بماند.«
حیدرعلی عبادی در رابطه با کمبود  نیروی پرستاری گفت: 
ب»یمارستان ها ما در حال حاضر با کمبود پرستار مواجه هستند 
به همین دلیل مراقبت پرستاری کیفیت مناسبی ندارد. از طرفی 
در برخی از بیمارستان ها پدیده جدیدی به وجود آمده و آن هم 
همراه بیمار است که در تمامی بیمارستان ها به محض بستری 
کردن بیمار، از خانواده و همراهان بیمار می خواهند تا به عنوان 
همراه بیمار و برای مراقب از وی در بیمارستان بماند.« نماینده 
اعضای  به  دنیا  کجای  »هیچ  افزود:  مجلس  در  اصفهان  مردم 
خانواده بیمار همراه بیمار برای مراقبت نمی ماند، چرا که این فرد 
آموزش های الزم را ندیده است، ازطرفی خود این فرد نیز آسیب 
می بیند و از تمامی برنامه های روزمره خودش نیز عقب می ماند 
و اگر هم نماند عذاب وجدان می گیرد که چرا در کنار بیمارش 
نمانده است. در این رابطه بار ها به وزارت بهداشت و درمان گفته 
شده است تا  پدیده همراه بیمار در تمامی بیمارستان ها جمع شود 
چرا که غیر علمی بوده و برای خانواده ها نیز مشکل ایجاد می کند 
و باعث انتقال بیماری های عفونی شده و عفونت های بیمارستانی 
را گسترش میدهد در نتیجه باعث افزایش مرگ و میر می شود.«
عابدی ادامه داد: »کمبود پرستار در بیمارستان ها باعث می شود 
که پرستاران نتوانند از بیمار به خوبی مراقبت کنند به همین دلیل  
از همراه بیمار می خواهند برای مراقب بیشتر در بیمارستان بماند. 
 در همه جای دنیا مالک و معیار تعداد پرستار به تخت بیمارستان 
سنجیده می شود، در بیمارستان های ژاپن به ازای هر تخت ۱۱ 
پرستار  و کادر پرستاری، کاردان اتاق عمل و  بهیار وجود دارد. 
کشورهای  در  همین صورت،  به  نیز  دنیا  کشور های  دیگر  در 
آفریقایی نیز کمتر از ۴ نیروی کادر پرستاری به ازای هر تخت 
وجود ندارد، یعنی اگر یک بیمارستان ۱۰۰ تخت داشته باشد، 
برای هر تخت ۴ پرستار، کاردان اتاق عمل، بهیار و کمک پرستار 
وجود دارد.« وی ادامه داد: »متاسفانه در بیمارستان های ایران به 
ازای هر تخت ۱.۱ و در برخی از بیمارستان ها حتی کمتر از ۱ 
به ازای هر تخت وجود دارد و کمبود پرستار کامال مشهود است. 
وزارت بهداشت و درمان باید به سرعت نسبت به طرحی برای 
استاندارد سازی نسبت تعداد پرستار به تخت  بیشتر و  جذب 

بیمارستانی یک برنامه اساسی ارائه کند.«
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: »در 
نشست سه شنبه اول آبان ماه کمیسیون بهداشت و درمان  مجلس 
شورای اسالمی قرار بود جلسه ای با حضور وزیر بهداشت و 
درمان و معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان امور استخدامی 
کشور داشته باشیم تا برنامه ای برای افزایش استاندارد افزایش 
نیروی پرستار  ارائه شود که متاسفانه به علت برخی از مشکالت 
به هفته آینه موکول شد. کمیسیون بهداشت مجلس به طور جدی 
پیگیر استاندارد سازی است تا با جذب پرستار بتوانیم قدم هایی در 

راستای افزایش کیفیت خدمات پرستاری برداریم.«

امینی فرد، نایب رییس کمیسیون بهداشت:

 بیمه توان پوشش خدمات 
دندانپزشکی را ندارد 

اینکه  بیان  با   بهداشت و درمان مجلس  نایب رییس کمیسیون 
»بیمه  گفت:  کرد،  گران  را  دندانپزشکی  تجهیزات   ارز  نوسان 
توان پوشش خدمات دندانپزشکی را ندارند بنابراین  مردم برای 

مراجعه به دندانپزشک با معضالت اقتصادی روبرو شده اند.«
دندانپزشکی  خدمات  وضعیت  درباره  امینی فرد  محمد نعیم  
در کشور، گفت: »خدمات دنداپزشکی در سرتاسر جهان گران 
مناسب  برای خدمات  اروپا  ایرانیان ساکن  از  بسیاری  است و 
ایرانشهر  مردم  نماینده  می کنند.«  مراجعه  ایران  به  دنداپزشکی 
تصریح کرد: »با توجه به اینکه سالمت دندان نقش بسزایی در 
افزایش سرانه سالمت دارند می بایست تمهیداتی برای دهک پایین 
جامعه اندیشیده شود تا این افراد بتوانند حداقل در  مراکز دولتی 
بیماری های  از  بتوان بسیاری  تا  مناسبی دریافت کنند  خدمات 
دهان و دندان  را کنترل کرد.« وی ادامه داد: »یکی از راهکارهای 
اساسی برای کاهش هزینه ها در حوزه بهداشت و درمان نگاه 
ویژه به پیشگیری ازشیوع بیماری  دهان ودندان است زیرا می توان 
با غربالگری از ایجاد بسیاری از بیماری دهان و دندان در  حوزه 

سالمت جلوگیری به عمل آورد.« 
امینی فرد افزود: »با توجه به ضریب باالی  بیماری ها دهان و 
دندان می بایست، حساسیت در این حوزه ارتقا پیدا کند تا بتوان 
خدمات حوزه بهداشت وروان را به نحو مطلوب  افزایش داد 
و این در حالی است که یکی از راهکارهای اساسی برای کنترل 
نرخ خدمات دندانپزشکی ساماندهی نرخ تجهیزات دنداپزشکی 

و ساماندهی آن با قیمت مصوب است.«
نایب رییس اول کمیسیون بهداشت  ودرمان مجلس با  بیان اینکه 
نوسان ارز تجهیزات دندانپزشکی را گران کرد یادآور شد: »بیمه 
 توان پوشش خدمات دندانپزشکی را ندارند بنابراین  مردم برای 

مراجعه به دندانپزشک با  معضالت اقتصادی  روبرو شده اند.«

خانه ملت

 بازنگری درساختار وزارت بهداشت آرزوی من است
ظرفیت پذیرش دانشجوی علوم پزشکی دانشگاه آزاد تغییر نمی کند

شماره ۱۳۱۶ ۳۰ مهـر ۱۳۹۷
2

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران اعالم کرد 

پرداختی های بیمه سالمت   منظم  می شود


