
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت تاکید کرد

درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رییس 
اشاره  با  بهداشت  وزارت  بیماری های 
به دغدغه خرید و فروش غیرقانونی کلیه، 
تاکید کرد که تبلیغ درباره فروش کلیه 
یا ایجاد سایت و شبکه و آگهی کردن 

در این زمینه  تخلف است.
شادنوش  مهدی  سپید،  گزارش  به 
در  اینکه  بیان  با  ایسنا   با  در گفت وگو 
 ۸۶۰۰ حدود  کلیوی  بیماران  حوزه 
داریم،  پیوند  انتظار  لیست  در  بیمار 
در  پیوندهایمان  از  درصد   ۶۰« گفت: 
مرگ مغزی  اهداکنندگان  از  کلیه  پیوند 
اتفاق می افتد. اگر این فرهنگسازی بیشتر 
در  بیشتری حاضر شوند  افراد  و  شود 
صورت مرگ مغزی اعضای عزیزان شان 
را به بیماران اهدا کنند، از تعداد افراد 
منتظر در لیست انتظار بیماران پیوند کلیه 
کاسته می شود و بیماران هم می توانند با 
کیفیت باالتری به زندگی شان ادامه دهند.« 
وی تاکید کرد: »در حال حاضر حدود 
۴۰ درصد از اهدای کلیه در کشور از 
باید  می شود.  انجام  زنده  اهداکنندگان 
توجه کرد که کسانیکه بستگان درجه یک 
بیمار نیازمند پیوند کلیه هستند،  به راحتی 

می توانند به بیمارشان کلیه اهدا کنند. غیروابستگان نیز 
باید زیر نظر انجمن حمایت از بیماران کلیوی این اقدام 
را انجام دهند. مدل دیگر هم این است که اگر کسی در 
میان آشنایان و بستگانش اهداکننده ای می شناسد، اما از 
نظر همخوانی های خونی شان دچار مشکلند، می توانند 
دیگری  گیرنده  با  کلیه،  اهداکننده  تمایل  صورت  در 

جابجا کنند.«

چالش کلیه فروشی غیرقانونی
شادنوش درباره بحث خرید و فروش غیر قانونی 
کلیه در حوزه پیوند، ادامه داد: »این موضوع یکی از 
پیوند  نیز هست. در گذشته در کشور  ما  دغدغه های 
کلیه از اهداکننده زنده اتفاق می افتاد که در حال حاضر 
تناسب آن تغییر کرده و ۶۰ درصد پیوند کلیه از طریق 
بیماران مرگ مغزی و ۴۰ درصد آن از سوی اهداکنندگان 
زنده انجام می شود. از طرفی در حوزه خرید و فروش 
کلیه مقداری بزرگنمایی بیش از اندازه  هم اتفاق افتاد؛ 
به گونه ای که به جای اینکه اهدای کلیه امری بزرگ و 
ایثارگرانه تلقی شود، آنقدر تبلیغات بد شد که برخی 
هیچ  وقت  می دهیم  ترجیح  ما  می گویند  اهداکنندگان 
موضوع  این  و  داده ایم  انجام  کلیه  اهدای  که  نگوییم 

می تواند ضرر بزرگی را به جامعه وارد کند.«

پیوند کلیه در ایران از مرز ۵۰ هزار پیوند 
گذشت

وی با بیان اینکه به هر حال در اقدامات گسترده ، 
درصدی خطا هم ممکن است وجود داشته باشد، افزود: 
 ۵۰ مرز  از  ما  کشور  در  کلیه  پیوند  حاضر  حال  »در 
است درصدی  است. حال ممکن  پیوند گذشته  هزار 
افتاده باشد، اما باید بدانیم که در دنیا  هم خطا اتفاق 
روی مدل ایرانی پیوند کلیه  مطالعات زیادی شده و 
مقاالت متعددی در این زمینه داریم. باید توجه کرد که 
در بسیاری از کشورها بیماران کلیوی در لیست انتظار، 
از دنیا می روند، زیرا اهداکننده ای وجود ندارد. اما در 
سیستم ایران با یک همفزایی بین دولت و سازمان های 
مردم نهاد و با نظارت های دقیق، بسیاری از بیماران از 

مرگ نجات یافته اند.«
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت 
بهداشت تاکید کرد: »الزم است که حوزه سالمت همیشه 
از آفت های مسائل سیاسی و اجتماعی به دور باشد. در 
موارد متعدد وقتی می خواهند نهایت فقر کسی را نشان 
دهند، می  گویند حاضر است کلیه اش را هم بفروشد، 
اما این عنوانی است که با سالمت جامعه بازی می کند 
و به این کار نیکوکارانه جنبه ای منفی می دهد. باید در 
رسانه ای  در حوزه  همچنین  کنیم.  مراقبت  موارد  این 

باید تخصصی تر برخورد کرده و مراقب باشیم که برای 
تشریح برخی پدیده ها به مفاهیم ارزشی دیگری لطمه 
نزنیم که متاسفانه در حال حاضر چنین اتفاقاتی را در 

این حوزه شاهدیم.«

تبلیغ فروش کلیه؛ ممنوع!
شادنوش در ادامه صحبت هایش به برخی تبلیغات 
دادن  آگهی  یا  و  کلیه  فروش  و  خرید  برای  مجازی 
برای این موضوع اشاره و اظهار کرد: »از طرفی باید 
توجه کرد که تبلیغ درباره فروش کلیه یا ایجاد سایت 
این زمینه تخلف است و  و شبکه و آگهی کردن در 
اما  دارد،  نظارت   موضوع  این  روی  بهداشت  وزارت 
حتما دستگاه های دیگر هم باید در حوزه نظارتی این 
پدیده کمک کنند. همچنین باید قوانینی هم ایجاد شود 
تا کسی حق نداشته باشد در این باره تبلیغات انجام دهد. 
به عنوان مثال گاهی می بینیم پشت دیوار یک بیمارستان 
آگهی فروش کلیه چسبانده اند یا کسی در شبکه های 

مجازی این اقدام را انجام می دهد.«

نظارت بر خرید و فروش غیرقانونی کلیه فراتر 
از توانایی وزارت بهداشت است

وی تاکید کرد: »نظارت بر خرید و فروش غیرقانونی 

کلیه و تبلیغات در این حوزه فراتر از 
است.  بهداشت  وزارت  توانایی های 
بنابراین سایر ارگان های ذیربط هم باید 
پای کار بیایند. باید قوانین این موضوع 
مصوب شود تا کسی حق نداشته باشد 
آگهی خرید و فروش عضو تبلیغ کند.  
زیرا اگر کسی نیازمند باشد و کسی هم 
بخواهد چنین ایثاری را انجام دهد، کانالش 
مشخص است و مسیر مشخصی دارد. هم 
ما در اینجا لیست انتظار از اهداکنندگان 
مرگ مغزی را داریم و هم لیست انتظار 
برای اهدای کلیه از افراد زنده در وزارت 
بیماران  از  انجمن حمایت  و  بهداشت 
کلیوی وجود دارد و افراد می توانند به 
انتظار  لیست  در  و  کرده  مراجعه  آنجا 

قرار گیرند.«

انجام آزمایشات سازگاری بافتی 
در حوزه پیوند کلیه الزامی شد

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیماری های وزارت بهداشت در بخش 
دیگری از صحبت هایش نیز گفت: »یکی 
از اقدامات خوب در حوزه پیوند کلیه که 
از نیمه آبان ماه اجرایی شده است،  بحث 
)HLA Typing   آنتی ژن های مجموعه سازگاری بافتی 
اصلی ملکول های پروتئینی روی سلول های مختلف بدن( 
است. بر این اساس از نیمه آبان ماه کلیه مراکز پیوند 
در تهران را الزام کردیم که در حوزه اهدای کلیه از فرد 
زنده حتما باید این تست را انجام دهند. زیرا در این 
صورت بهترین اهداکننده برای بهترین گیرنده مشخص 

و طبق ضوابط، پیوند انجام می شود.«
شادنوش با بیان اینکه این موضوع در حفظ پیوند 
موثر است، گفت: »حتی قرار است برای کسانی که ممکن 
است بضاعت کافی برای انجام این آزمایش ها نداشته 
باشند، این اقدامات با حداقل هزینه انجام شود و برای 
افرادیکه همان میزان هزینه را هم نداشته باشند، این تدبیر 
بنابراین  اندیشیده شده که تحت حمایت قرار گیرند. 
قرار است با کمک انجمن حمایت از بیماران کلیوی این 
اقدامات انجام شود. این اقدام در گام اول در ۱۲ مرکز 
پیوند کلیه تهران انجام می شود و در گام های بعدی با 
توسعه زیرساخت ها، در کل کشور الزامی خواهد شد.«

شادنوش افزود: »در عین حال ۱۸ مرکز پیوند کلیه 
هم در سایر استان ها داریم. بر این اساس در مناطقی 
که نیاز به ایجاد مراکز پیوند کلیه جدید باشیم،  آنها را 
توسعه خواهیم داد. به عنوان مثال به زودی در اردبیل و 

بندرعباس هم مراکزی در این حوزه ایجاد خواهد شد.«

تبلیغ کلیه فروشی؛ ممنوع!

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: 
»آزمون سراسری دفاتر خدمات سالمت توسط انجمن 
علمی بهداشت محیط ایران در دانشگاه های علوم پزشکی 
ایران، مشهد، بابل، اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرمان، 

گیالن و همدان برای ۴۸۰۰ متقاضی برگزار می شود.«
به گزارش وب دا، محسن فرهادی، معاون مرکز سالمت 
محیط و کار وزارت بهداشت گفت: »در آیین نامه اجرایی 
قانون اصالح مواد خوردنی، آرایشی و بهداشتی که مبنای 
عمده فعالیت های حوزه ایمنی غذا در سطح عرضه است 
دو ماده اصلی گنجانده شده است یکی از آنها ماده ۲۴ 
است که در آن واحدهای صنفی موظف هستند نقاط 
بحرانی بهداشتی واحدهای صنفی خودشان را شناسایی 
کنند و در ماده ۲۵ تاکید شده است که باید این موارد 
شناسایی شده به دستگاه ناظر گزارش شود، به این معنا 
به واحد صنفی آن  بازرس حاکمیتی  از ورود  قبل  که 
واحد باید نوع خدمات و محصوالت عرضه شده در 
واحد صنفی خودش را به دستگاه ناظر معرفی و ضمانت 
های الزم را در جهت سالمت آن محصوالت اعالم کند 
و بازرس حاکمیتی بایدها و نبایدها را بررسی می کند.«

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ادامه داد: »به 
منظور تحقق ماده ۲۴ چند راه برای واحد صنفی گذاشته شده است و 
برای انتخاب این راه ها نیز واحد صنفی می تواند به اختیار خود یکی 
از آنها را انتخاب کند که یا خودش در صورت احراز صالحیت این 
کار را انجام بدهد یا فردی که چنین تخصصی دارد را بکار بگیرد.«

فرهادی در ادامه اظهار داشت: »وزارت بهداشت در این راستا بستری 
را تحت عنوان دفاتر خدمات سالمت آماده کرده است. این دفاتر به  
صورت پایلوت توسط دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران 
و تهران در استان تهران عملیاتی شده و دستاوردهای خوبی  داشته 

است.« وی ابراز کرد: »واحد صنفی می تواند از دفاتر خدمات سالمت، 
خرید خدمات کند و طبیعتا خرید خدمات نیز براساس بهای خدمات 
صورت می گیرد، وزارت بهداشت نیز تا جاییکه ممکن بوده است 
سعی کرده تا واحد صنفی هزینه کمی را برای این امر پرداخت کند.«
معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت در خصوص 
فعالیت دفاتر خدمات سالمت توضیح داد: »این دفاتر با سرمایه گذاری 
۱۰۰ درصدی بخش خصوصی تاسیس می شود و هیچ گونه درآمد و 
برگشت مالی برای وزارت بهداشت ندارد و هیچ اعتبار دولتی هم به 
آنها پرداخت نمی شود و تمام گردش مالی این دفاتر باید در سامانه 
معتبر بانکی کشور و با ارائه شناسه قبض و شناسه پرداخت انجام 

شود به این معنا که این دفاتر هیچ گونه ارتباط مالی با 
واحد صنفی نباید برقرار کنند.«

 فرهادی با بیان اینکه پس اجرای پایلوت و از ۱۸ 
مهرماه 97 فراخوان عمومی در جهت ثبت نام متقاضیان 
تاسیس این دفاتر صادر شد افزود: »برای بارگذاری مدارک 
تا پنجم آبان ماه به متقاضیان تاسیس این دفاتر مهلت داده 
شد و تعداد دفاتر مورد نیاز نیز توسط دانشگاه های علوم 
پزشکی مربوطه مشخص شد و متقاضیان براساس این 
نیاز ثبت نام کردند.« وی با اشاره به اینکه برای تاسیس 
۲۰۰ دفتر در سطح کشور حدود ۴۸۰۰ متقاضی ثبت 
خدمات  دفاتر  سراسری  »آزمون  کرد:  ابراز  کردند  نام 
بهداشت  علمی  انجمن  توسط   97 آذرماه   ۲۲ سالمت 
محیط ایران در دانشگاه های علوم پزشکی ایران، مشهد، 
بابل، اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرمان، گیالن و همدان 
برگزار می شود و معاونت های بهداشت دانشگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور، حراست وزارتخانه و دانشگاه ها نیز 
برای برگزاری این آزمون در شرایطی ایمن همکاری های 

الزم را خواهند داشت.«
معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت تصریح کرد: 
»کسانی که ۶۰ درصد نمره این آزمون را کسب کنند از باال به پایین 
رتبه بندی می شوند و کسانی که نمره الزم را کسب کنند برای گزینش 
نهایی به دانشگاه ها معرفی می شوند. همچنین افراد پذیرفته شده دو 
تا دفاتر خدمات سالمت را در مکان های مورد  ماه فرصت دارند 
نظر راه اندازی کنند تا برای آنها پروانه فعالیت صادر شود، در غیر 
اینصورت از افراد ذخیره استفاده می شود.« وی در پایان تاکید کرد: 
»همچنین دوره آموزشی برای آنها توسط انجمن علمی بهداشت محیط 
بهداشت  وزارت  اعالمی  ضوابط  و  معیارها  و  نظارت  تحت  ایران 

برگزار می شود.«

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت خبر داد 

برگزاری آزمون دفاتر خدمات سالمت در 22 آذر
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نایب رئیس اول شورای عالی نظامی پزشکی:

رئیس جدید سازمان تا سه ماه آینده 
انتخاب می شود

اینکه  با اشاره به  نایب رئیس اول شورای عالی نظامی پزشکی 
رئیس جدید سازمان نظام پزشکی حداکثر تا سه ماه آینده انتخاب 
می شود، گفت: »حدود ۵ هزار نفر در سازمان فعالیت داشته و هیچ 

حقوقی ندارند.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، عزت اهلل گلعلی زاده نایب رئیس 
اول شورای عالی نظامی پزشکی در ارتباط با استعفای ایرج فاضل 
اظهار داشت:  »دکتر فاضل اصرار به اجرای قانون مجلس در مورد 
منع به کارگیری بازنشستگان داشته اند ولی بسیاری در شورای عالی 
نظام پزشکی معتقد بودند که این مسئله شامل حال نظام پزشکی 
نمی شود.« وی افزود: »دکتر فاضل اعالم کرده که به دلیل دریافت 
بودجه دولتی تا سال 9۲ بهتر است که از این سمت استعفا دهند، 
بنابراین نسبت به این عمل اقدام کرد.«گلعلی زاده با بیان اینکه دکتر 
فاضل رئیس انجمن علمی گروه های پزشکی است و ریاست جامعه 
جراحان را نیز برعهده دارد گفت:  »تا جایی که اطالع دارم قرار نیست 
ایشان از ایران خارج شوند، چرا که در جلسات اعالم کرده که تمایل 
دارند به صورت طبابت، ادامه خدمت به مردم را انجام دهند.« وی 
با بیان اینکه در زمان رفتن رئیس سازمان نظام پزشکی، محمدرضا 
ظفرقندی رئیس شورای عالی نظام  پزشکی سرپرست سازمان خواهد 
بود تا انتخابات مجمع نظام پزشکی برگزار شود،  که انتخاب رئیس 
کل طی روند انتخابات باید حداکثر تا سه ماه آینده صورت گیرد.«

نایب رئیس اول شورای عالی نظامی پزشکی با اشاره به اینکه 
دکتر فاضل هیچ حقوق و مزایایی در سازمان نظام پزشکی نداشته 
است، گفت: »تمام رؤسای سازمان در کل کشور حتی اعضای 
هیأت مدیره، معاونین انتظامی و بسیاری از کارشناسان هیچ حقوقی 
دریافت نمی کنند و حتی پاداشی تحت عنوان حق الجلسه ندارند.«

گلعلی زاده با بیان اینکه نظام پزشکی در ۲۲۰ شهرستان دارای 
شعب است، خاطرنشان کرد: »بر همین اساس حدود ۵ هزار نفر در 
سازمان مشغول فعالیت بوده و هیچ حقوقی دریافت نمی کنند و تنها 

نیت خیر و ارائه خدمت هدف فعالیت آنها در نظام پزشکی است.«

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی 
عنوان کرد

وزارت بهداشت عهده دار ایجاد بسته 
حمایت از بیماران خاص

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه 
تأمین دارو و خدمات درمانی  بیماران خاص مشکلی در زمینه 
نخواهند داشت، گفت: »همچنین برعهده وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی است که اقدامات ایجاد سبد کاال یا بسته حمایتی 

را برای بیماران انجام دهد.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، محمد خلخالی با بیان اینکه 
بیماران سرطانی، متابولیک، دیالیزی و پیوندی شامل بیماران خاص و 
صعب العالج می شوند، گفت: »این افراد تمامی خدمات را از سازمان 
تأمین اجتماعی دریافت می کنند و اخیرا بر اساس مصوبات موجود 
بنا شد تا میزان پوشش و رسیدگی به بیماران متابولیک، پروانه ای و 
اوتیستیک بیش از قبل شود.« وی افزود: »بیماران صعب العالج به 
صورت کامل تحت پوشش بیمه قرار دارند و برای آنان به صورت 
خاص دفترچه صادر شده است که هزینه ها با فرانشیز 9۰ درصد 
محاسبه می شوند.« مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی 
در خصوص اینکه گرانی دارو در زندگی بیماران خاص چه تأثیری 
می گذارد، گفت: »هزینه داروهای معین این افراد، بستری و عوارض 
ناشی از اقدامات برعهده سازمان تأمین اجتماعی است. همچنین 
بر اساس دستورات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
شورای عالی بیمه بنا شده است تا ضمن شناسایی هر بیمار جدید 
صعب العالجی، هزینه های آنان نیز برعهده سازمان های بیمه گر قرار 
گیرد.« خلخالی در خصوص اینکه آیا برای بیماران خاص که توانایی 
انجام کاری ندارند سبد کاال یا بسته حمایتی در نظر گرفته می شود 
یا خیر، گفت: »این امر برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و دولت است که این اقدامات را برای بیماران انجام دهد. 
همچنین بیماران خاص به بازتوانی نیاز دارند و در همین راستا برطرف 
کردن نیازمندی این افراد به توانبخشی و طب فیزیکی در حال انجام 
است.« وی در باره برنامه های آتی برای بیماران خاص گفت: »این 
افراد مشکلی در زمینه تأمین دارو و خدمات درمانی نخواهند داشت 
ولی در مواردی ممکن است ۵ درصد از هزینه ها برعهده بیمار باشد 
که با تعهدات دولت برای واردات دارو با تخصیص ازر دولتی مشکلی 
در این زمینه وجود نخواهد داشت. همچنین نباید هیچ گونه گرانی 

در زمینه تأمین دارو وجود داشته باشد.«

اخبــار


