
موضع سخنگوي وزارت بهداشت درباره تبلیغ داروی نالوکسان توسط یکی از بازیگران 

سخنگوي وزارت بهداشت با بیان اینکه در رابطه با 
مورد اخیر مبنی بر تبلیغ داروی نالوکسان توسط یک 
بازیگر، شکایتی از سوي وزارت بهداشت انجام نشده 
و احتماال دادستانی این موضوع را پیگیري مي کند، 
گفت: »پیشنهاد وزارت بهداشت این است، هنرمندانی 
که می خواهند کمکی در زمینه انتقال پیام های بهداشتی 
انجام دهند، محتوای پیام  خود را با وزارت بهداشت 
یا یک مرجع علمی بررسی کنند، زیرا ممکن است 
محتوایی که گفته شده باعث شود مردم درك متفاوتي 
داشته باشند، بنابراین درك مردم از آن محتوا اهمیت 

بسیاری دارد.«
نشست  در  حریرچی  ایرج  سپید،  گزارش  به 
خبری هفتگی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه، 
درخصوص تبلیغ داروها توسط سلیبریتي ها در فضای 
مجازی گفت: »پیام هاي بهداشتي و درماني بهتر است 
توسط افراد عالم، متخصص و دانشمند به مردم منتقل 
شود.«  وی ادامه داد: »ممکن است گاهي اوقات این 
مطالب و پیام ها توسط افرادي که نزد مردم شناخته 
شده تر هستند، مانند بازیگران یا ورزشکاران بیان شود، 
چراکه این افراد در فضاي مجازي پربیننده تر هستند. 
گاهي اوقات نیز از افرادي که تجربه مشابه را داشته و 
موفق شده اند، )گروه هاي همسان( درخواست مي شود 
که این پیام ها را منتقل کنند.« وی بیان کرد: »به منظور 
انتقال پیام های بهداشتی از همکاري افراد شناخته شده 
که غیر پزشک باشند نیز، استقبال مي کنیم، اما محتواي 
این مطالب بسیار مهم است. محتواي این پیام ها باید 
علمي، به روز، مطابق با نیازهاي مردم و شرایط کشور 
و سیاست هاي تولیت باشد، مثال در برخي کشورها، 
یک بیماري شیوع پیدا مي کند که در کشورهاي دیگر 
شایع نیست، بنابراین هشدار در مورد آن بیماري در 

سایر کشورها ضرورتي ندارد.« 
حریرچی با بیان اینکه درباره مواد مخدر در کشور 
دو سیاست وجود دارد، تصریح کرد: »در سیاست های 
کلی سالمت، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری  برای 
مبارزه با اعتیاد دو رویکرد در این زمینه وجود دارد 
که رویکرد اول شامل کاهش اعتیاد و مبارزه با قاچاق 
مواد مخدر و رویکرد دوم، کاهش  آسیب است. در 
حال حاضر حدود ۷ هزار مرکز کاهش آسیب اعتیاد در 
کشور وجود دارد تا از این طریق بهبود نسبي در رفتار 

و زندگي افراد مبتال به اعتیاد ایجاد شود.« 
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه به افرادي 
که بیش مصرفی مواد مخدر داشته و در حال مرگ 
هستند، فرد  اُِوردوز کرده )overdose( اطالق می شود، 
به  انتقال  از  پس  کرده،  افراد   »در خصوص  افزود: 
نالوکسان استفاده می شود.  این  از داروی  بیمارستان، 
ماده بر روي گیرنده مواد مخدر سلول ها قرار گرفته و 
این گیرنده  ها را اشغال می کند و ماده مخدر نمی  تواند 
به این گیرنده  ها بچسبد، این موضوع باعث نجات فرد 

over دوز شده می  شود.« 
 

نالوکسان فقط مصرف بیمارستانی دارد
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه طبق قوانین 
فعلی ایران و برخی کشورها، نالوکسان فقط مصرف 
بیمارستانی دارد، گفت: »البته در برخی کشورها این 
دارو در  داروخانه  ها یا خارج از بیمارستان در دسترس 
در  می  گیرد.  قرار  نیز  دارند  شدید  اعتیاد  که  افرادی 
برخی کشورها این دارو به صورت  خوراکی و حتی 
به صورت اسپری بینی تهیه شده است. این دارو در 
برخی کشورها به گروه های پرخطر که اعتیاد شدید 
دارند ارائه  می  شود. عرضه این دارو به صورت تزریقي 
در داروخانه  های کشور، مستلزم آموزش  هایی است. یعنی 
این امکان وجود ندارد که داروی نالوکسان تزریقی را 

بدون آموزش  در اختیار افراد قرار دهند.« 
حریرچی گفت: »براساس توصیه های سازمان جهانی 
بهداشت، اگر شرایط فراهم شده و آموزش خوب ارائه 
شود،  می توان از نالوکسان استفاده کرد. در صورتی که فرد 
معتاد به موادمخدر معمولی این دارو را تزریق کند، فقط 
نشئگی فرد از بین می  رود و البته ممکن  است عوارضی 

نیز داشته باشد، اما عوارض بسیار خطرناکی ندارد.«
اینکه در رابطه با مورد اخیر مبنی بر  با بیان  وی 
تبلیغ داروی نالوکسان توسط یک بازیگر، شکایتی از 
سوي وزارت بهداشت انجام نشده و احتماال دادستانی 
این موضوع را پیگیري مي کند، گفت: »پیشنهاد وزارت 
بهداشت این است، هنرمندانی که می خواهند کمکی در 
زمینه انتقال پیام های بهداشتی انجام دهند، محتوای پیام 
 خود را با وزارت بهداشت یا یک مرجع علمی بررسی 
کنند، زیرا ممکن است محتوایی که گفته شده باعث 
شود مردم درك متفاوتي داشته باشند، بنابراین درك 

مردم از آن محتوا اهمیت بسیاری دارد.«

کاهش آمار تصادفات در کشور
حریرچی درخصوص کاهش آمار تصادفات در کشور 
گفت: »طبق آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت و 
براساس اطالعات 1۷5 کشور جهان که سه روز پیش 
اعالم شده است، بر اساس اقدامات 15 سال گذشته 
برای کاهش  نهادهای مختلف  دولت و سازمان ها و 
تصادفات و میزان جراحت و مرگ و میر حاصل از 
آنها، ایران از هشتمین کشور دنیا با آمار باالی میزان 
مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی به جایگاه پنجاه 
و سوم در رتبه بندی بین المللی حوادث ترافیکی رسیده 
است که این موضوع، موفقیت بسیار بزرگ و درخشانی 
است.«  وی با بیان اینکه براساس این گزارش، میزان 
نفر   20.5 ایران  در  ترافیکی  حوادث  از  ناشی  مرگ 
به ازای هر یک صد هزار نفر جمعیت است، افزود: 
»ارتقای جایگاه ایران به میزان 45 رتبه )از رتبه 8 به 
رتبه 53( حاصل کاهش مرگ و میر و نیز پیگیری های 
وزارت بهداشت و ارسال مستندات مورد تایید سازمان 

جهانی بهداشت است.« 
 حریرچی ادامه داد: »براساس گزارش اول سازمان 
جهانی بهداشت، وضعیت ایمنی راه ها و میزان مرگ 
ازای  صد  به  ترافیکی کشور 35.8  از حوادث  ناشی 
باالترین  رتبه 10،  با  ایران  و  بود  نفر جمعیت  هزار 
میزان مرگ و میر ناشی از این حودث را داشت، در 
گزارش های دوم و سوم این سازمان، این ارقام 34.1 
و 32.2 به ازای  صد هزار نفر بود و ایران رتبه پنجم و 
هشتم از لحاظ باال بودن مرگ و میر حوادث ترافیکی 
در دنیا را داشت، اما خوشبختانه در گزارش چهارم و 
آخر که مربوط به سال 2018 است، میزان مرگ ناشی 
از حوادث ترافیکی در ایران 20.5 نفر به ازای هر صد 
هزار نفر جمعیت شد و ایران در جایگاه 53 قرار گرفت.« 
معاون کل وزارت بهداشت گفت: »البته اعالم می کنم 
که این پیشرفت کافی نیست و خصوصا با افزایش کمی 
که در میزان مرگ و میر ناشی از حوادث در سال اخیر 
داشتیم، ضمن تثبیت دستاوردها باید اقدامات متعدد 

دیگری نیز در این زمینه انجام دهیم.«
 

تذکر دوباره درخصوص قیمت لبنیات
از  دیگری  بخش  در  بهداشت  وزارت  سخنگوي 
سخنان خود درخصوص مصرف لبنیات تصریح کرد: 
مورد  در  مجددا  که  است  مکلف  بهداشت  »وزارت 
کاهش مصرف شیر و لبنیات و افزایش شدید قیمت 
آنها تذکر دهد.« وی با بیان اینکه در شش ماه گذشته 
کاهش  درصد   3.9 تهران  در  لبنیات  و  شیر  مصرف 
داشته است، خاطرنشان کرد: »اگرچه این کاهش در 
سطوح معنی دار و قابل توجه نیست، ولی با توجه به 
اینکه میزان مصرف قبلی و معمول شیر و لبنیات در 
کشور کمتر از مقدار توصیه شده و مورد نیاز است، 

این کاهش هم هشدار دهنده است.« 
حریرچی گفت: »امیدوارم تصمیم اخیر کاهش قیمت 
بیشتر  کاهش  شاهد  و  شده  عملیاتی  لبنیات  و  شیر 
قیمت این محصوالت باشیم، همچنین از خانواده ها 
مجدد درخواست می کنیم تا اولویت مصرف شیر را 
غذاهای  جایگزین  را  لبنیات  و  شیر  و  داده  افزایش 

چرب و شور کنند.« 

سخنگوی وزارت بهداشت درخصوص نشانگرهای 
تغذیه  ای روی محصوالت غذایی نیز گفت: »90 درصد 
محصوالت بسته بندی دارای برچسب تغذیه ای هستند که 
میزان انرژی، میزان نمک، چربی، اسیدهای چرب و قند 
موجود را نشان می  دهد.  اگر این برچسب سبز باشد یعنی 
مصرف آن مجاز و مطلوب است و اگر قرمز رنگ باشد، 
مصرف آن مضر است و باید تا حد امکان مصرف نشود 
و رنگ نارنجی نیز مابین دو رنگ سبز و قرمز است.« 

کل اعتبارات وزارت بهداشت و دانشگاه ها در 
سال آینده 35 هزار میلیارد تومان است 

سوالی  به  پاسخ  در  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
درخصوص تامین بودجه سال 98 حوزه سالمت، گفت: 
»در ابتدا باید یک سوءتفاهم را حل کنم و آن این است 
وزارت  بعد  بودجه سال  نوشتند  برخی سایت ها  که 
در صورتیکه  است،  تومان  میلیارد  بهداشت 35هزار 
35هزار میلیارد تومان، کل اعتبارات وزارت بهداشت 
22هزار  مبلغ حدود  این  از  که  است  آینده  سال  در 
که حقوق  است  دانشگاه  ها  به  مربوط  تومان  میلیارد 
حدود 4۶0هزار نفر، هزینه امور جاری بهداشت، هزینه 

امور جاری بیمارستان ها را در برمی گیرد.«
وی در ادامه درخصوص بودجه بیمه سالمت نیز 
از سال ۷4 تاسیس  بیمه سالمت که  گفت: »سازمان 
شد، در بسیاری از سال ها بودجه آن به صورت خطی 
داده شده است، یعنی هرساله نسبت به سال قبل چند 
درصدی افزایش بودجه داشته است. اقدام مهمی که 
مجلس و دولت در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه 
انجام دادند این است که بودجه سازمان بیمه سالمت 
را بر مبنای حق بیمه تنظیم کرده اند. درحال حاضر طبق 
قانون مکلف هستیم که هر فردی که در سازمان بیمه 
سالمت، بیمه است، حق بیمه برایش پرداخت شود. برای 
مثال برای کارکنان دولت یک بخش را دولت بخشی را 
دستگاه و مابقی را خودشان پرداخت می  کنند. این روش 
پرداخت برای کارکنان دولت صحیح  ترین و کامل ترین 
روش پرداخت است، اما بیمه شدگان روستایی و بیمه 
شدگان بعداز طرح تحول سالمت که حدود 85 تا 90 
درصد بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت را تشکیل می دهد 
و بیمه رایگان شده اند، طبق قانون باید ۷ درصد حداقل 

حقوق مصوب قانون کار پرداخت شود.« 
حریرچی افزود: »متاسفانه بودجه سازمان بیمه سالمت 
در سال  های گذشته به طوری محاسبه شده که در نتیجه 
آن، ما طی 20 سال گذشته هر سال با کسری قابل توجه 
سازمان بیمه سالمت روبرو شدیم.  برای جبران کسری 
نیز بعضی سال  ها از اوراق و برخی سال ها از صندوق 
ذخیره ارزی کمک گرفته شده است. پیشنهاد ما این است 
یک بار برای همیشه این موضوع حل شود و بودجه بیمه 
سالمت طبق قانون و به میزان کافی پرداخت شود.« وی 
ادامه داد: »در زمان افزایش قیمت ها و تورم، سازمان تامین 
تامین اجتماعی و سایر بیمه ها باید باید نقش خود را 
در تأمین نیازهای مردم بیشتر کنند تا به مردم فشار مالی 
وارد نشود. بودجه وزارت بهداشت نیز مطابق رشد سایر 
سازمان  ها بسته می شود. وزارت بهداشت نیز وزارتخانه ای 
خدماتی است و بعد از وزارت آموزش و پرورش دومین 
وزارتخانه بزرگ کشور است و تعداد کارکنان زیادی دارد. 

تقریبا هر رشد بودجه ای که برای این وزارتخانه تصویب 
می  شود، تمام و یا عمده آن صرف افزایش حقوق کارکنان 
در سال آینده خواهد شد؛ چرا که همانند سایر کارکنان 
دولتی برنامه ریزی برای افزایش 20 درصدی حقوق را 
خواهیم داشت و بر همین اساس قسمت عمده ای از 

منابع به این بخش منتقل خواهد شد.« 
حریرچی با بیان اینکه تاکنون علی رغم فشارهایی 
که بعد از اجرای طرح تحول در سال های اول داشتیم، 
تغییر عمده  ای در بسته های خدمات نداشتیم، گفت: 
»امیدواریم با کمک دولت و مجلس مجبور به کاهش 
خدمات در بسته های خود نباشیم. پیش بینی های الزم 
نیز در این بخش انجام شده است. دو اقدام در این زمینه 
انجام شده است؛ یکی پیگیری برای افزایش مناسب 
بودجه متناسب با تعرفه و دیگری صرفه جویی هایی 
که در داخل سازمان انجام می دهیم.  با مجاهده و ایثار 
مدیران و کارکنان قسمت قابل مالحظه ای از منابع اجرای 
طرح تحول را با افزایش بهره وری و استفاده بهینه از 
منابع موجود تامین می کنیم و تالش می  شود با حمایت 
دولت و مجلس، مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.«

 
پزشکان بخش دولتی از  بهترین مودیان مالیاتی 

در کشور هستند
سوالی  به  پاسخ  در  بهداشت  وزارت   سخنگوی 
»وزارت  گفت:  پزشکان  مالیات  میزان  درخصوص 
مالیات پزشکان بخش  خصوصی  بهداشت در زمینه 
نقش مستقیم ندارد و فقط درباره پزشکان بخش دولتی، 
وزارت بهداشت نقش مستقیم دارد که باید گفت این 
پزشکان یکی از  بهترین مودیان مالیاتی در کشور هستند. « 
وی افزود: »قبال وزارت اقتصاد گالیه  هایی درباره مالیات 
پزشکان بخش خصوصی داشت و اخیرا تفاهمنامه  ای با 
سازمان نظام پزشکی  در این زمینه انجام شده است. البته 
قانون های مالیاتی نیز تغییراتی کرده است. به طور مثال 
قبال بیمارستان ها به طور کلی درآمد را  اعالم می  کردند 
و درحال حاضر باید به تفکیک پزشکان اعالم کنند. 
آنچه مهم است، اینکه باید از درآمد قانونی، مالیات داده 
شود که یکی از  مهمترین ابزارهای توسعه کشور است. « 
سوالی  به  پاسخ  در  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
درخصوص زیرمیزی گفت: »در حال حاضر در بخش 
دولتی موضوع زیرمیزی تقریبا به صفر رسیده، اما در 
گذشته شاید در 50  درصد استان ها، عمل جراحی بدون 
زیرمیزی ممکن نبود. در بخش خصوصی در استان ها 
این میزان نزدیک به صفر است. در تهران  هنوز نتوانستیم 
موضوع زیرمیزی را به صفر برسانیم. در حال حاضر در 
برخی اعمال جراحی مثل زیبایی و سزارین متاسفانه 

موضوع  زیرمیزی وجود دارد. « 
حریرچی ادامه داد: »بر اساس رویه جدید تعزیرات 
اگر شکایتی از یک فرد وجود داشته باشد، پرونده های 
دیگر آن فرد نیز بررسی می  شود.  درباره خدمات سرپایی 
نیز بحث  های مختلفی وجود داشت و مثال قرار بود 
سازمان نظام پزشکی این نظارت را انجام بدهد. ولی 
نظارت  این سازمان بر کارهای درمانی در حال حاضر 
فقط محدود به دو مورد تبلیغات و تابلوی مطب است. 
در نتیجه در این زمینه عمده  مسئولیت بر عهده وزارت 

بهداشت است. «

شکایتی نکرده ایم اما ...
هنرمندان برای انتقال پیام های بهداشتی با وزارت بهداشت یا مراجع علمی دیگر هماهنگ باشند
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با حضور وزیر بهداشت صورت گرفت؛

افتتاح ۵ پروژه بهداشتی در 
شهرستان های رفسنجان و انار 

دو مرکز جامع خدمات سالمت، دو خانه بهداشت و یک 
تحت  مناطق  در  درمانی  بهداشتی  شبکه  ستاد  ساختمان 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به طور همزمان 

به بهره برداری رسید.
به گزارش سپید، مرکز جامع خدمات سالمت جعفرآباد 
در زیربنای 500 متر مربع در یک طبقه با هزینه ای بالغ بر 
۷00 میلیون تومان ساخته شده است. جمعیت تحت پوشش 
نفر است. مرکز جامع خدمات سالمت  این مرکز ۶۶49 
شهری شهید باهنر شهرستان انار با هزینه ای بالغ بر ۷00 
میلیون تومان در زیربنای 500 متر مربع در یک طبقه برای 
جمعیت 18 هزار و 345 نفرساخته شده است. در این مرکز، 
خدماتی مانند بهداشت محیط و حرفه ای، مشاوره تغذیه، 
مراقبت سالمت، سالمت روان و واکسیناسیون و تزریقات 
ارائه می شود. خانه بهداشت روستای روامهران منطقه نوق 
شهرستان رفسنجان با زیربنای 220 متر مربع در یک طبقه 
و هزینه ای بالغ بر 300 میلیون تومان احداث شده است. 

جمعیت تحت پوشش این مرکز 1301 نفر است.
بنابر اعالم وبدا، خانه بهداشت گلشن شهرستان انار نیز 
با هزینه ای بالغ بر 1۷0 میلیون تومان در زیربنای 120 متر 
مربع احداث شده و جمعیت تحت پوشش این مرکز 1500 
نفر است. همچنین پروژه ستاد شبکه بهداشت شهرستان انار 
هم، با زیربنای 1000 متر مربع در یک طبقه با هزینه ای بالغ 
بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان به بهره برداری رسید.

گفتنی است روز گذشته وزیر بهداشت به منظور افتتاح 
پروژه های بهداشتی درمانی به رفسنجان رفت.

 
اطالعیه نظام پزشکی درخصوص 

کتاب CPT و هزینه های آن
ترجمه  پیرامون  مجازی  فضای  در  منتشره  شایعات  در خصوص 
کتاب فهرست خدمات پزشکی CPT  و کتاب مرجع ارزش های 
نسبی خدمات در روزهای اخیر، سازمان نظام پزشکی بر آن شد تا 
درباره ویژگی های این پروژه و برخی آمار و اعداد دقیق ، مطالبی 

را متذکر گردد.
 به گزارش سپید و بنابراعالم اداره کل روابط عمومی نظام پزشکی، 
از آنجا که سازمان نظام پزشکی در جریان عقد قرارداد این پروژه 
با دقت نظر بسیار زیاد کلیه مراحل اداری و حقوقی را طی کرد و 
گروه همکار بر اساس مناقصه و ضوابط قانونی انتخاب شد، به منظور 

تنویر افکار همکاران محترم موارد ذیل را به استحضار می رساند:
الف- آماده سازی کتاب 1050 صفحه ای CPT تا مرحله قابل 
بهره برداری در ترجمه و چاپ، بیش از دو ماه طول کشید. 10 میلیون 
تومان از قرارداد برای این فرایند پیش پروژه منظور شده بود و الاقل 

همین مقدار برای این مرحله هزینه شد.
ب- ترجمه این کتاب بسیار دشوار، توسط گروه بزرگی از همکاران 
به انجام رسید تا در محدوده 5 ماهه قرارداد در دسترس قرار بگیرد. 
بر خالف ارقام نجومی منتشر شده، از فضای مجازی این بخش از 
قرارداد تنها 30 میلیون تومان بوده است. صرف نظر از اینکه به دلیل 
دشواری های متن، بخش های زیادی از کتاب دو بار و توسط دو 

فرد مختلف ترجمه شدند.
پ- در قرارداد این پروژه پیش بینی شده بود که به دلیل تفرق 
روش های ترجمه ، یک مرحله ویرایش و یکپارچه سازی در این پروژه 
ضروری است. برای انجام این مهم، کلیه کلمات این کتاب که حدود 
300 هزار کلمه بودند، در یک بانک اطالعاتی، مرتب و اندکس گذاری 
و جدولی شامل حدود 12 هزار کلمه و اصطالح استخراج شد. سپس 
طی کارگاه های متوالی، گزینش واژه ها و معادالت انجام شد و در روند 
ویرایش و بازنویسی بخش های کتاب مورد بهره برداری قرار گرفت.
هزینه این مرحله از کار در قرارداد تنها 15 میلیون تومان بوده است.
ت- برای گردآوری سیستماتیک دیدگاه های کارشناسی رشته های 
مختلف، برگزاری ۷ کارگاه مشورتی با انجمن های علمی و تخصصی 
از  متشکل  گروه هایی  کار  در  سپس  بود.  شده  پیش بینی  مختلف 
از 230  بیش  انجمن و  از 100  )بیش  انجمن های علمی مختلف 
شرکت کننده(، کلمه به کلمه این کتاب مطالعه و پس از بحث های 
طوالنی، همه پیشنهادات اصالحی به صورت مکتوب به ویراستاران 
منعکسو در متن نهایی اعمال گردید. هزینه این فرایند در قرارداد 
5/2میلیون تومان برای هر کارگاه و اصالحات بعد از آن بوده است.

ث- نسخه الکترونیکی این کتاب فارسی در محیط نرم افزاری فراهم 
شد تا کلیه معادل های پیشنهادی کارگاه ها مشاهده، یکسان سازی و 
ویرایش گردد و البته پیچیدگی و زحمتی که برای این بخش از کار 
کشیده شده بر هیچ فردی پوشیده نیست. عالوه بر این، لیکن کتابی 
که تحویل گردید حدود 2100 صفحه گردید آن هم در حالی که برای 
این بخش از کار تنها 8 میلیون تومان در قرارداد پیش بینی شده بود.

بنابراین وقتی صحبت از قرارداد 100 میلیون تومانی برای پروژه 
آماده سازی این کتاب می شود، باید با مرور جزئیات ابعاد کار مشخص 
شود. الزم به ذکر است که پس از کسر حدود 20درصد قرارداد برای 
مالیات و کسورات تأمین اجتماعی، مبلغی حدود 80 میلیون تومان 

برای کار 5 ماهه 19 نفر هزینه گردید.
 گرچه در قرارداد، هزینه صفحه آرایی و حروف چینی تنها برای 

یک هزار صفحه پیش بینی شده بود.

 
اخبــار


