
معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره 
به اینکه در ستاد طرح تحول سالمت 
و به صورت متناظر در دانشگاه ها 5 
دستاوردهای  حفظ  منظور  به  کمیته 
طرح تشکیل شده است، اظهار داشت: 
مدیریت  کمیته  شامل  کمیته ها  »این 
نظارت،  و  پایش  مصارف،  و  منابع 
دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی، بیمه 
سالمت و فناوری اطالعات است.«

بابایی در گردهمایی   قاسم جان 
مدیران  و  بیمارستانی  مدیران 
سراسر  بیمارستان های  پرستاری 
اجرای  نتایج  درخصوص  کشور 
داشت:  اظهار  سالمت  تحول  طرح 
»توسعه زیرساخت ها، توزیع عادالنه 
خدمت،  بسته های  تعریف  خدمات، 
اصالح تعرفه ها و فرآیندهای موجود 
به  انسانی  نیروی  توانمندسازی  و 
عنوان راهبردهای اصلی طرح تحول 
سالمت، مد نظر قرار گرفته است.« 
وی در ادامه افزود: »از زمان استقرار 
طرح تحول سالمت تاکنون، سهم مردم 
به 5  از 37 درصد  از هزینه بستری 

درصد برای روستاییان و 10 درصد برای شهرنشینان 
 500 و  میلیون   35 از  همچنین  است.  یافته  کاهش 
گرفته  صورت  مالی  حمایت  بستری  بیمار  هزار  
تهیه  برای  مردم  ارجاعات  کاهش  همچنین  است. 
دارو و تجهیزات پزشکی به بیرون از بیمارستان ها 

از دیگر دستاوردها بوده است.«
بیش  طرح  این  طی  اینکه  بیان  با  بابایی  جان 
در  رایگان  صورت  به  طبیعی  زایمان  میلیون   2 از 
کشور انجام شده است، گفت: »این طرح سبب شده 
اجرای  از  پیش  و  کشور  در  که  سزارین  شیب  که 
طرح تحول سالمت در حال افزایش بود، به میزان 
نزولی   روند  سزارین  میزان  و  کاهش  درصد   6.5
باردار  مادر  هزار   700 از  بیش  به  همچنین  یابد. 
جهت توانمندسازی برای باروری و زایمان طبیعی 
آموزش های رایگان داده شده است.« وی با اشاره به 
اینکه در زمینه هتلینگ بیمارستان ها تغییرات بسیار 
ملموسی طی اجرای طرح صورت گرفته که مصادیق 
عینی آن در اکثر بیمارستان های کشور قابل مشاهده 

میلیون   2 از  بیش  برنامه  این  »در  کرد:  بیان  است، 
بازسازی  از فضای بستری،  و 700 هزار متر مربع 
شده و 45 هزار تخت بیمارستانی کشور با استفاده 
100 درصدی از تولیدات داخلی به صورت کامل 
قلم  هزار   130 توزیع  همچنین  شده اند.  نوسازی 
تجهیزات  قلم   75000 تامین  و  هتلینگ  تجهیزات 
و  موجود  بیمارستان های  برای  سرمایه ای  پزشکی 
کرامت  حفظ  و  رفاه  ایجاد  جهت  جدیداالحداث 

بیماران نیز صورت گرفته است.« 
»بیش  داد:  ادامه  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
90 درصد مراجعات مردم درخصوص دریافت  از 
خدمات سرپایی است، از این رو برنامه ارتقای کیفیت 
ویزیت با انجام 13 میلیون بار ویزیت توسط 14هزار 
متخصص و فوق تخصص در 385 شهر کشور با نرخ 
ارزان دولتی و با تمرکز بر دسترسی اقشار محروم 
تاکنون انجام شده است. راه اندازی کلینیک ویژه  در 
128 شهر و 249 پلی کلینیک تخصصی برای فعالیت 

پزشکان نیز ایجاد شده است.« 

 جان بابایی در ادامه این نشست عنوان کرد: »39 
پایگاه اورژانس هوایی با هدف دسترسی مردم  در 
مناطق صعب العبور به خدمات درمانی راه اندازی شده 
است که تا کنون انتقال 13 هزار و 79 بیمار و مصدوم 
طی 9 هزار و 22 سورتی پرواز انجام شده است.« 
در  دیگر  هدف گذاری  بابایی،  جان  گفته    به 
اورژانس  طرح تحول سالمت، ساخت و گسترش 
بخش   125 آن،  اجرای  طی  که  بوده  بیمارستان ها 
تخت   1500 و  شده  ساخته  ییمارستانی  اورژانس 
اورژانس به بیمارستان های کشور اضافه شده است. 
همچنین بهسازی و استانداردسازی 180 بخش نیز 
انجام شده و 2400 تخت نیز به بخش های مراقبت 

ویژه کشور افزوده شده است.« 
از  برنامه حمایت  اجرای  اینکه طی  بیان  با  وی 
ناباروری پوشش 85 درصدی هزینه های ناباروری 
با تعرفه دولتی صورت گرفته است، گفت:  «17 مرکز 
جدید نیز در این زمینه ایجاد و 24 مرکز هم، توسعه 
»بهره مندی  و تجهیز شده است.« جان بابایی گفت: 

35 هزار نفر از خدمت پیشرفته و حیات 
 3500 و   PCI  Primary بخش 
نفر از خدمت ترومبولیتیک تراپی از 
دستاوردهای بسیار مهم طرح تحول 
برنامه  دو  اجرای  قالب  در  سالمت 
و  قلبی  های  سکته  درمان  مدیریت 

مغزی بوده است.« 
معاون درمان وزارت بهداشت با 
اشاره به اینکه در ستاد طرح تحول 
در  متناظر  صورت  به  و  سالمت 
حفظ  منظور  به  کمیته   5 دانشگاه ها 
دستاوردهای طرح تشکیل شده است، 
شامل  کمیته ها  »این  داشت:  اظهار 
مصارف،  و  منابع  مدیریت  کمیته 
تجهیزات  دارو،  نظارت،  و  پایش 
و  سالمت  بیمه  پزشکی،  لوازم  و 
فناوری اطالعات است.« وی با بیان 
این مطلب که اقدامات و فعالیت های 
با تمرکز بر  جاری حوزه درمان نیز 
ارجاع،  نظام  و  خدمات  سطح بندی 
بالینی  راهنماهای  استقرار  و  تدوین 
و بحث مربوط به قواعد الکترونیک، 
در حال اجراست، تصریح کرد: »در 
زمینه سطح بندی چینش تخت، نیروی تخصصی و 
همچنین  است.  بوده  مد نظر  درمانی  خدمات  نوع 
250 گایدالین های بالینی نیز برای خدمات پرتواتر 
هر  تخصصی  برد  و  انجمن ها  کمک  به  پر هزینه  و 

رشته تدوین و ابالغ شده است.« 
به  نیز  »راهکارهای  افزود:  ادامه  در  جان بابایی 
توسط  تحول  طرح  درخصوص  منتخب  صورت 
مراکز  راه اندازی  است.  شده  ایجاد  بیمارستان ها 
ماهانه  عملکردی  کارنامه  صدور  محدود،  جراحی 
برای پزشکان معالج، تدوین فرموالری داروئی برای 
هر  برای  بیمارستانی  داشبورد  طراحی  بیمارستان، 
سنجی  استحقاق  گلوبال،  خدمات  مدیریت  بخش، 
راهکارها  این  از جمله  بیمه ای  پوشانی  هم  رفع  و 

بوده است.« 
معاون درمان در پایان خاطرنشان کرد: »هنر پزشک 
میانگین هزینه را  بتواند  این است که  بیمارستان  و 
را  افراد، خدمات  از  بیشتری  تعداد  تا  دهد  کاهش 

کنند.« دریافت 

معاون پرستاری وزارت بهداشت، گفت: »برای 
مدیریت  نیازمند  سالمت  تحول  طرح  ادامه 
صحیح منابع، سطح بندی خدمات، استفاده از 
راهنماهای بالینی، استقرار نظام ارجاع، سرمایه 
گذاری بیشتر روی پیشگیری و آموزش، توسعه 
بیشتر مراکز مشاوره و مراقبت های پرستاری 

هستیم.« منزل  در 
معاون  حضرتی،  مریم  سپید،  گزارش  به   
گردهمایی  در  بهداشت،  وزارت  پرستاری 
پرستاری  مدیران  و  بیمارستانی  مدیران 
داشت:  اظهار  کشور  سراسر  بیمارستانهای 
آن،  منابع و مدیریت  از  »شاید صحبت کردن 
با  اما  بیاید،  نظر  به  شفاف  و  ساده  ابتدا  در 
دقت بیشتر و ارزیابی و مروری بر انتخاب ها 
خود،  نادرست  و  درست  تصمیم گیری های  و 
از اشتباهاتمان را  در می یابیم که ریشه مهمی 
مفهوم  از  نادرست  یا  ضعیف  درک  در  باید 
مشکالت  ریشه  البته  کنیم.  جست و  جو  منبع 
همواره در درک ضعیف از مفهوم منبع نیست 

به  را  منابع  که  یافت  بسیاری می توان  موارد  و 
درستی تشخیص داده ایم، اما در مدیریت منابع 
و سرمایه گذاری و استفاده از منابع دچار خطا 
شده ایم. زمان، انرژی، دانش، اطالعات، مهارت، 
منابع انسانی، منابع مالی، مشتریان و اعتماد میان 

منابع هستند.«  این  از جمله  انسان ها 
وی رویکردهای جدید و تجربیات بین المللی 
در تامین منابع مالی، ساخت، تجهیز و بهره برداری 
و  برشمرد  را  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها  از 
گفت: »استفاده از  تکنولوژی های نوین در طراحی، 
ایجاد  آینده،  بیمارستان های  تجهیز  و  ساخت 
بیمارستان های امن و پاسخگو در مواقع بحران، 
حوادث و بالیا، رویکردهای بهینه کاهش مصرف 
و  نگهداشت  مهندسی  بیمارستان ها،  در  انرژی 
مدیریت منابع فیزیکی و تجهیزات بیمارستان ها، 
بین المللی  تجربیات  و  جدید  رویکردهای 

افزایش  راهکارهای  و  سرمایه گذاری  در 
مشارکت های مردمی در بخش سالمت، استفاده 
از بازارهای  نوظهور فرصت های سرمایه گذاری 
در سالمت مثل گردشگری سالمت از جمله این 

هستند.« رویکردها 
حضرتی در ادامه تصریح کرد: »بخش سالمت 
با توجه به گستردگی خدمات و اهمیت و اهداف 
سالمت  به  بیشتر  چه  هر  دستیابی  برای  خود 
تربیت  نیازمند  اجتماعی،  عدالت  و  همه  برای 
زمانی  گستره  تمام  در  انسانی  نیروی  توزیع  و 

نیاز افراد جامعه است.« و مکانی مورد 
 معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه 
در نظام سالمت، نیروی انسانی کارآمد مهمترین 
سرمایه برای تولید و ارائه خدمات است، بیان 
و  بهداشتی  تکنولوژی های  از  »بهره گیری  کرد: 
درمانی جهت مدیریت و تدارک خدمات بدون 

عمال  مناسب،  و  شایسته  انسانی  نیروی  وجود 
امکانپذیر نیست. عواملی مانند افزایش تقاضای 
جامعه برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی، 
چالش های مربوط به تامین مالی بخش سالمت، 
افزایش گستره جهانی شدن، جذابیت علمی و 
بازارهای  و  پیشرفته  کشورهای  تکنولوژیکی 
بین المللی سالمت و خروج نیروهای متخصص 
از کشور، روند روبه رشد نرخ بازنشستگی ها و 
در نتیجه خروج نیروی فعال از سازمان، اهمیت 
تقاضای  و  عرضه  برنامه ریزی  نقش  به  توجه 
منابع  ساماندهی وضعیت  در  را  انسانی  نیروی 
انسانی پر رنگ تر نموده است، که تدوین سند 
با  سالمت  بخش  انسانی  منابع  تقاضای  ملی 
)افق1404(  بلندمدت  ایجاد یک نگرش  هدف 

در همین راستا است.« 
یکی  سالمت،  تحول  »طرح  داد:  ادامه  وی 

دولت  اجتماعی  بزرگترین  دستاوردهای  از 
ادامه  برای  که  است  بوده  دوازدهم  و  یازدهم 
صحیح  مدیریت  نیازمند  سالمت  تحول  طرح 
منابع، سطح بندی خدمات، استفاده از راهنماهای 
بالینی، استقرار نظام ارجاع، سرمایه گذاری بیشتر 
روی پیشگیری و آموزش، توسعه بیشتر مراکز 
مشاوره و مراقبت های پرستاری در منزل هستیم.«
 به گفته حضرتی افزایش بار بیماری های مزمن 
و غیر واگیر که نیاز به مراقبت های طوالنی مدت 
دارند، افزایش هزینه های بستری در بیمارستان، 
افزایش عوارض ناشی از بستری در بیمارستان 
مانند عفونت های بیمارستانی، تمایل افراد برای 
کمبود  منزل،  محیط  و  خانواده  کنار  در  ماندن 
تخت های بیمارستانی برای مراقبت مناسب باعث 
سمت  به  دنیا  در  سالمت  نظام های  که  شده 
ایجاد و گسترش مراکز مشاوره و مراقبت های 

بروند.« منزل  پرستاری در 
 وی در ادامه افزود: »در کشور ما نیز طبق 
برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی مکلف است در اجرای »نظام 
اولویت  با  سالمت«  همگانی  و  جامع  خدمات 
بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت 
ارائه  در  پرستاری  گروه  از  اولیه سالمت  های 
مراقبت های پرستاری و پیشگیری و آموزش در 

سطح جامعه و منزل  به کار گیرد.«
 گفتنی است، آیین نامه مراکز مشاوره و خدمات 
پرستاری در منزل در سال 1378 تصویب شد و 
در حال حاضر 760 مرکز فعال در کشور به مردم 
خدمت ارائه می دهند که دغدغه اصلی مسئوالن 
فنی مراکز مشاوره و مراقبت های پرستاری در منزل 
بحث پوشش بیمه ای این طرح بود که با حمایت های 
وزیر بهداشت، پوشش پایلوت بیمه ای این طرح  به 
تصویب شورای عالی بیمه رسید که در حال اجرای 
آزمایشی این طرح هستیم که بتوانیم اجرای سراسری 

آن در کشور را با خطای کمتری شروع کنیم.«

حمزه : 

ایجاد داروخانه های آنالین در 
حوزه سالمت منطقی نیست

و  بهداشت  کمیسیون  عضو   
درمان مجلس با بیان اینکه ایجاد 
حوزه  در  آنالین  داروخانه های 
گفت:  نیست،  منطقی  سالمت 
تا دریافت  »مراحل تجویز دارو 
دارو نیازمند طی سلسسه مراتب 

تخصصی است.«
ایجاد  درباره  حمزه  احمد 
داروخانه های آنالین در کشور، 
گفت: »ایجاد داروخانه آنالین در کشور به هیچ وجه ممکن نمی تواند 
سیاست مناسبی باشد زیرا برای دریافت دارو توسط بیمار می بایست 
در گام نخست پزشک مربوطه نسخه را تجویز و سپس متخصص 
داروسازی در داروخانه نیز دارو فوق را تایید کند تا فرد بتواند 
دارو را برای مصرف  از داروخانه تحویل بگیرد.« نماینده مردم 
کهنوج تصریح کرد: »ارسال دارو در داروخانه های آنالین تنها با 
برقراری تماس تلفنی نمی تواند، سیاست مناسبی در خدمات رسانی 
به بیماران تلقی شود زیرا مصرف دارو بدون تایید مسئول فنی 
داروخانه ها می تواند برای بیماران عوارضی در پی داشته باشد.« 
حمزه افزود: »به هیچ وجه نباید اجازه داد  افراد داروهای الغری را 
نیز بدون نظارت پزشک مصرف کنند زیرا این امر می تواند عوارض 
بسیار نامناسبی برای بیماران رقم بزند زیرا شرایط دارو درمانی 
برای الغری ضوابط مشخصی دارد  که می بایست  مدنظرقراربگیرد.« 
وی بابیان اینکه ایجاد داروخانه های آنالین در حوزه سالمت دارو 
تجویز  مراحل تخصصی  یادآور شد: »طی شدن  نیست  منطقی 
دار تا دریافت دارو نیازمند طی سلسسه مراتب تخصصی است.« 
حمزه ادامه داد: »بیمارستان ها از بیمه طلبکار هستند و بیمه ها در 
زمان مقرر نتوانسته اند، بدهکاریشان را با بیمارستان ها تسویه کنند.«
حمزه ادامه داد: »عمده درآمد بیمارستان ها را می توان از دریافتی  از 
بیمه ها  خالصه کرد  و این در  حالی است که بیمارستان ها منبع درآمد 
مناسب دیگری نیز ندارند بنابراین زمانی که بیمارستان ها طلب های 
خود را از بیمه ها دریافت  نکنند، بدیهی است که با کمبود منابع مالی 
روبرو می شوند.« وی تصریح کرد: »وزارت بهداشت می بایست 
با برنامه ریزی اصولی و منطقی راهکارهای برای صرفه جویی در 
هزینه  در  حوزه بهداشت  و درمان  را تدارک ببیند بنابراین الزامی 
است که وزارت بهداشت  و درمان، سیستم ارجاع و طرح پزشک 
خانواده را اجرایی کند تا بتوان در بخش هزینه های غیرضروری، 

وزارتخانه مذکور صرفه جویی کرد.«
 عضو کمیسیون بهداشت  ودرمان مجلس یادآورشد: »بیمه سالمت 
در شرایط کنونی با کمبود اعتبارات روبرو است و ازسوی دیگر نیز 
منابع هم با هزینه ها همخوانی ندارد  بنابراین الزامی است که منابع 

الزم برای بیمه سالمت نیز در نظر گرفته شود.«

ترکی:

مشکـل کمبـود نقـدینـگی 
حـوزه دارو رفـع شـد

 عضو کمیسیون بهداشت مجلس، 
از پرداخت مبلغ 500میلیون دالر 
از صندوق ذخیره ارزی به حوزه 
دارو و درمان خبر داد که به رفع 
این  در  نقدینگی  کمبود  مشکل 

بخش منتهی خواهد شد.
هشدار  مورد  در  ترکی  اکبر 
سازمان غذا و دارو برای معرفی 
افرادی که در روند توزیع دارو 
اخالل ایجاد کنند به دستگاه قضایی، گفت: »اقدام مفیدی که در 
حوزه دارو انجام شد، این بود که کمیسیون بهداشت به وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کمک کرد تا نشستی با رئیس 
مجلس شورای اسالمی در جهت رفع مشکالت بخش دارو و درمان 

داشته باشد که در آن راهکارهای متفاوتی ارائه شد.«
نماینده مردم فریدونشهر و چادگان در مجلس در بیان یکی 
از راهکارهای ارائه شده در این نشست، ادامه داد: »قرار شد مبلغ 
500میلیون دالر را از صندوق ذخیره ارزی به صورت نقدی برای 
ارتقای حوزه دارو در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی قرار بگیرد.« وی تصریح کرد: »این هفته معاون اول رئیس 
جمهور از دریافت این مبلغ از صندوق ذخیره ارزی خبر داد که 
قرار است با ارز نیمایی به ریال تبدیل شود و در اختیار صنعت 
دارو قرار بگیرد که قطعا این امر می تواند نقدینگی سرمایه در 
گردش واحدهای تولیدی را افزایش دهد و گام بلندی است که 
مجلس در جهت ارتقای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برداشته 
است.« وی تاکید کرد: »البته وزارت بهداشت نیز یک ستاد تدابیر 
ویژه بهداشت و درمان را تشکیل داده است که سه نفر از اعضای 
کمیسیون بهداشت در آن به عنوان ناظر حضور دارند که بنده نیز 
این توفیق را دارم که در این زمینه فعالیت داشته باشم و هدف 
از تشکیل این ستاد این است که اگر قرار باشد در پی اجرای فاز 
بعدی تحریم ها مشکلی برای حوزه دارو و درمان ایجاد شود، به 
گونه ای برنامه ریزی شود که مردم تا پایان سال با هیچ مشکلی در این 

زمینه مواجه نشوند و بتوان این حوزه را به خوبی مدیریت کرد.« 

خانه ملت
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معاون پرستاری شروط الزم برای ادامه طرح تحول سالمت را مطرح کرد

توسعه مراکز پرستاری در منزل، یک شرط الزم


