
وزیر بهداشت در اجالس بین المللی سالمت مادر، کودک و تغذیه در دهلی نو

وزیر بهداشت تاکید کرد: »تحریم های یکجانبه و ظالمانه 
اخیر علیه مردم ایران، حتما تاثیرات منفی بر روی سالمت 
آنها و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی خواهد داشت که 
متاسفانه اقشار آسیب پذیر نیز تحت تاثیر قرار خواهند 
گرفت و الزم است که سازمان جهانی بهداشت همپا با 
سایر سازمان های بین المللی و دولت ها، جلوی این تحریم ها 
را بگیرد چون تحریم ها بر روی دسترسی مردم به دارو و 

فناوری های پزشکی تاثیرگذار است.«
به گزارش وبدا، دکتر سید حسن هاشمی در پنل ابتکارات 
تامین مالی برای سالمت مادر، کودک، نوجوانان و تغذیه 
در اجالس بین المللی سالمت مادر، کودک و تغذیه در 
هند ضمن تقدیر از دولت هند و سازمان جهانی بهداشت 
به دلیل برگزاری این اجالس، اظهار داشت: »در سال های 
اخیر، با اجرای طرح تحول سالمت، دسترسی مادران و 
نوزادان در مناطق شهری و حاشیه شهری افزایش قابل 

توجهی پیدا کرده است.«

اولویت طرح تحول سالمت با فقرا، نیازمندان و 
اقشار آسیب پذیر است

وزیر بهداشت با بیان اینکه در طرح تحول سالمت، 
اولویت با فقرا، نیازمندان و اقشار آسیب پذیر است، افزود: 
»916 پایگاه جدید سالمت به ویژه در مناطق حاشیه شهرها 
ایجاد کردیم که با بکارگیری مراقبان سالمت، هر یک از این 
پایگاه ها، 12500 نفر از مردم مناطق شهری و حاشیه شهرها 
را تحت پوشش قرار می دهند؛ بنابراین در طرح تحول 
سالمت، بیش از 10 میلیون نفر از حاشیه نشینان شهری 
تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی قرار گرفتند.«

هاشمی با اشاره به ایجاد 374 مرکز جامع خدمات 
سالمت در مناطق شهری در طول سال های اخیر در کشور 
خاطرنشان کرد: »بیش از 17 هزار نفر از مراقبان سالمت 
از طریق خرید خدمت در این مراکز مشغول به کار و 
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز مردم شدند.«

ساخت 24 هزار تخت بیمارستانی در کشور
وزیر بهداشت تاکید کرد: »در طرح تحول سالمت به 
بیمارستان های مناطق دوردست، محروم و مرزی توجه 
ویژه ای شد و عالوه بر تامین تجهیزات پزشکی مورد 
نیاز، 6500 پزشک متخصص در این بیمارستان ها توزیع 
شدند و خوشبختانه 24 هزار تخت بیمارستانی جدید به 
ظرفیت کشور به ویژه در مناطق کمتر برخوردار اضافه 
شد و تمام مدیران بیمارستانی، توانمند شده و آموزش های 

الزم را فراگرفتند.«
هاشمی یکی از خدمات طرح تحول سالمت را تقویت 
اورژانس هوایی دانست و گفت: »حدود 40 پایگاه اورژانس 
هوایی در کشور تاسیس شد که نقش مهمی در ارائه خدمات 
به مادران باردار، نوزادان و مصدومان و بیماران حوادث 

ترافیکی و غیرترافیکی داشته است.«
ساخت بیش از 2000 واحد اختصاصی زایمان 

برای مادران باردار
وزیر بهداشت اظهار داشت: »اکثر بخش های اورژانس 
بیمارستانی در ایران نوسازی شد و توسعه بخش مراقبت های 
ویژه نوزادان)NICU(  مورد توجه جدی وزارت بهداشت 
قرار گرفت که نقش بسیار زیادی در تامین سالمت نوزادان 
ایفا کرده است. عالوه بر این در ایران در طول سال های 
 )LDR(گذشته بیش از 2000 واحد اختصاصی زایمان
جهت تکریم مادران باردار و حضور همراهان وی در 

اتاق های مجزا ساخته شده است.«
هاشمی  به افزایش 37 درصدی بودجه نظام سالمت 
اشاره کرد و افزود: »بودجه سازمان بیمه سالمت 67 درصد 

افزایش یافت و در سال 1394 حدود 92 درصد از مردم 
ایران تحت پوشش بیمه بودند و برای حدود 90 درصد 
از مردم کشور در قالب سامانه سیب )سامانه یکپارچه 
بهداشت( و سایر سامانه های مشابه تشکیل شده است.«

کاهش پرداختی از جیب از 58 به 37 درصد 
وزیر بهداشت یکی از خدمات طرح تحول سالمت را 
کاهش پرداختی از جیب مردم برای هزینه های بهداشتی و 
درمانی از حدود 58 درصد به حدود 37 درصد عنوان کرد، 
گفت: »مردم ساکن در مناطق شهری حدود 10 درصد و 
مردم ساکن در مناطق روستایی ایران حدود 5 درصد از 

هزینه های بستری را پرداخت می کنند.«
هاشمی خاطرنشان کرد: »ارائه خدمات در مناطق شهری 
و حاشیه شهرها به طور قابل توجهی ارتقا پیدا کرد و در 
طول سال های گذشته، شبکه بهداشتی و درمانی شهری 

مورد بازطراحی قرار گرفت.«

کاهش مرگ مادران و نوزادان در ایران
وزیر بهداشت یادآور شد: »مرگ و میر مادران در 
جمهوری اسالمی ایران از 25 در هر صد هزار تولد زنده 
در سال 87 به 19 در هر صد هزار تولد زنده در سال 96 
کاهش یافت و مرگ و میر نوزادان از 14 در هر هزار تولد 
زنده در سال 89 به 9 در هر هزار تولد زنده در سال 96 
کاهش پیدا کرد.« هاشمی ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با 
شیرمادر را یکی از مهمترین اهداف طرح تحول سالمت 
عنوان کرد و گفت: »مطالعه جدیدی که برای بررسی خدمات 
ارائه شده به مادر و کودک در ایران انجام شد و نشان داد 
که برنامه های ایران در این حوزه به شدت کارآمد است 
و پوشش برنامه های سالمت مادران و کودکان در ایران 
مناسب است.« وزیر بهداشت ادامه داد: »تمام مادران باردار 
تحت پوشش شبکه بهداشتی درمانی کشور، مکمل هایی 
نظیر قرص آهن، اسیدفولیک و مولتی ویتامین و نوزادان 
کمتر از دو سال نیز قطره آهن و مولتی ویتامین را دریافت 
می کنند و مکمل یاری در این نوزادان جهت جلوگیری از 
بروز کمبود ویتامین های A و D و پیشگیری از کم خونی 

و کمبود آهن تا 24 ماهگی ادامه می یابد.«
هاشمی با اشاره به توجه ویژه وزارت بهداشت ایران 
به سالمت نوجوانان خاطرنشان کرد: »تمام خدمات مورد 
نیاز نوجوانان در نظام مراقبت های اولیه سالمت ادغام 
شده است و با توجه به کمبود ویتامین D در دختران، 
در مدارس دخترانه عالوه بر ارائه آموزش های مرتبط با 
تغذیه صحیح و توجه به نکات مورد نیاز برای پیشگیری 
از کمبود آهن، کم خونی و پوکی استخوان قرص آهن و 

ویتامین D توزیع شده است.«

تعهد ایران در پوشش همگانی سالمت
وزیر بهداشت ضمن تاکید بر تعهد جمهوری اسالمی 
ایران برای پوشش همگانی سالمت در کشور خاطرنشان 
کرد: »ایران به ویژه در زمینه اجرای برنامه تکامل اولیه 
کودکان )ECD( توجه جدی دارد و امیدواریم که همه 
چالش های پیش رو برای تامین سالمت مادران، نوزدان، 
کودکان و نوجوانان را پشت سر بگذاریم.« وی از آمادگی 
جمهوری اسالمی ایران برای انتقال تجربیات خود به سایر 
کشورها در حوزه سالمت خبر داد و گفت: »ایران در 
زمینه بهداشت باروری، سالمت مادران، نوزدان و کودکان 
تجربیات ارزشمندی دارد و آماده به اشتراک گذاشتن این 
تجربیات است تا به کاهش مرگ مادران و نوزادان کمتر 

از 5 سال در سایر کشورها کمک کند.«

دعوت از کشورهای جهان برای مقابله با بی عدالتی
وزیر بهداشت تاکید کرد: »پیشنهاد می کنم که از این 
اجالس به عنوان فرصتی برای صلح کامل در جهان استفاده 
کنیم و همه سازمان های جهانی و کشورها را دعوت می کنیم 
که علیه بی عدالتی اقدام و مقابله کرده و دولت ها را متقاعد 
کنند که سالمت و تغذیه را به ویژه برای مادران و کودکان، 

در اولویت اصلی کار خود قرار دهند.«
وزیر بهداشت با اشاره به دستاوردهای نظام سالمت 
ایران در 5 سال گذشته گفت: »این دستاوردها در چارچوب 
سیاست های کلی سالمت ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
بوده که شامل نظام سالمت جامع مبتنی بر عدالت، تقدم 

پیشگیری بر درمان و تامین پایدار منابع مالی برای نظام 
سالمت است.« وی افزود: »طرح تحول سالمت در دوره 
اول ریاست جمهوری دکتر روحانی با حمایت رییس جمهور 
از سال 1393 در کشور اجرایی شد و این طرح تالش دارد 
که تا سال 1404 به هدف پوشش همگانی سالمت برسد. 
تامین پایدار منابع مالی نظام سالمت، حفاظت مالی آحاد 
مردم در برابر هزینه های سالمت و ارائه خدمات بهداشتی و 
درمانی به ویژه به اقشار آسیب پذیر از جمله مادران و کودکان 
از اهداف اصلی طرح تحول سالمت است و خوشبختانه 
در اجرای این طرح، دولت و مجلس شورای اسالمی در 
ایران، ابتکارات متعددی در طول سال های گذشته داشته اند.

ابتکارات ایران در حوزه سالمت
وزیر بهداشت افزود: »اختصاص یک درصد از مالیات 
بر ارزش افزوده و 10 درصد از منابع حاصل از هدفمندی 
یارانه ها به حوزه سالمت، اختصاص بخشی از مالیات 
کاالهای زیان آور و آسیب زننده به سالمت مردم مانند 
دخانیات و نوشیدنی های حاوی مقدار باالی شکر به حوزه 
سالمت، خرید خدمت از بخش خصوصی و بکارگیری 17 
هزار نیروی حوزه بهداشت در قالب مراقبان سالمت، کنترل 
قیمت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، مصرف منطقی 
دارو، حمایت از تولید دارو و تجهیزات پزشکی، کاهش 
پرداختی از جیب مردم از طریق همکاری با ارگان های 
ذیربط و پزشکان، سازماندهی و مشارکت مردم و خیریه ها 
در حوزه سالمت )بیش از 1000 میلیارد تومان( و تامین 
منابع از سرمایه گذاران خارجی، بخشی از ابتکارات دولت 
ایران در حوزه سالمت است.« به گفته هاشمی در حال 
حاضر بیش از 7 بیمارستان بزرگ در کشور با استفاده از 

منابع مالی خارجی در حال ساخت است.
وزیر بهداشت تاکید کرد: »در طول سه سال گذشته  2.7 
  )GDP(درصد به سهم سالمت از تولید ناخالص داخلی
اضافه شده است که این رقم قابل توجه بوده و تاثیرات 
بسیار زیادی به همراه داشته است البته حفظ چنین منابع 
مالی در آینده، نیازمند توجه و تعهد دولت جمهوری 

اسالمی ایران است.«

و  افتتاح  از  بهداشت  وزارت  اجتماعی  معاون 
بهره برداری پروژه های خیّر ساز مناطق زلزله زده در 

آینده نزدیک خبرداد.
به گزارش سپید، سید محمدهادی ایازی در سفر یک 
روزه خود به کرمانشاه با حضور در نشست روسای 
دانشگاه های کالن منطقه آمایشی 3 گفت: »در آینده 
نزدیک و با حضور وزیر بهداشت و خیّرینی که 22 
آذر ماه سال گذشته کلنگ پروژه های مناطق زلزله زده را 
به زمین زدند، پروژه های خیّرساز افتتاح شده و مورد 
بهره برداری قرار خواهند گرفت.« وی افزود: »بسیاری 
از پروژه های بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله زده 
آماده بهره برداری بوده و برخی دیگر نیز هم اکنون 
در حال ساخت هستند.« ایازی درخصوص تشریح 
اهداف سفر یک روزه خود به کرمانشاه  اظهار داشت: 
»در این سفر عالوه بر بررسی مسائل منطقه 3 آمایشی 
کشور، به دنبال پیگیری موضوعات مربوط به زلزله 

کرمانشاه و بررسی روند پیشرفت پروژه های بهداشتی 
و درمانی خیّرساز در مناطق زلزله زده با حضور دکتر 

قدیمی، نماینده تام االختیار وزیر بهداشت هستیم.« 
معاون اجتماعی وزارت بهداشت گفت: »براساس 

برنامه ریزی های انجام شده، در جلسه های ماهانه که 
با حضور روسای دانشگاه های کالن  منطقه آمایشی 3 
)قطب غرب کشور( با حضور روسای دانشگاه های 
کرمانشاه، ایالم، همدان، کردستان و دانشکده اسدآباد 
برگزار می شود، به بررسی مسائل و چالش های مختلف 
حوزه بهداشت و درمان این منطقه و ارائه راهکارهای 
نوآورانه در جهت کاهش هزینه ها و ارتقای خدمات 

درمان می پردازیم.«
همراه  به  ایازی  محمدهادی  وب دا،  گزارش  بنابر 
طیب قدیمی، نماینده تام االختیار وزیر بهداشت در 
مناطق زلزله زده، رییس و مدیران ارشد دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه با استاندار کرمانشاه دیدار کردند و 
درخصوص وضعیت بیمارستان های مناطق زلزله زده 
و پروژه  های خیّرساز این  مناطق و  نیز حمایت و 
بازتوانی روانی ساکنان شهرستان های درگیر زلزله را 

به بحث و بررسی پرداختند.

جمالی سوسفی؛ عضو کمیسیون بهداشت تاکید کرد 

لزوم تجهیز بیمارستان ها برای 
سهولت رفت وآمد معلوالن

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بابیان اینکه بیمارستان های 
گفت:  شوند،  تجهیز  معلوالن  وآمد  رفت  سهولت  کشوربرای 
»پل های هوایی اختصاصی برای معلوالن ایجاد شود تا معلوالن 
بتوانند، همگام به شهروندان به امور جاری شان رسیدگی کنند.«
به  خدمات رسانی  وضعیت  درباره  سوسفی  منوچهرجمالی 
بیماران در حوزه بهداشت و درمان، گفت: »یکی از اصولی که 
باید به خدمات رسانی به بیماران مدنظر قرار بگیرد، نگاه جامع 
افزایش  الزم،  تدابیر  با  بیمارستان ها  باید  که  معنا  بدین  است 
تجهیزات وامکانات رفاهی برای حضور معلوالن در بیمارستان ها  
را در نظر بگیرند تا معلوالن بدون هیچ معضلی بتوانند با حضور 

در بیمارستان ها خدمات درمانی دریافت کنند.«

راهروهای ادارات ومعابرخیابان ها برطبق قانون برای 
استفاده معلوالن تجهیز شوند

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
»برای حمایت از معلوالن در کشور ما قوانینی را مصوب کردیم 
که بر طبق آن می بایست، معابردرخیابان ها و راهروهای ادارات 
برای حضور معلوالن به نحو مطلوب مهیا  و تجهیز شوند تا این 
افراد بتوانند به سادگی امور فردی و اجتماعی وغیر را مانند دیگر 
اقشار جامعه را پیگیری کنند.« جمالی سوسفی افزود: »معلوالن  از 
عدم خدمات رسانی برای دسترسی آسان  برای عبور  از معابر در 
خیابان ها و کوچه ها گله مند هستند و این گالیه معلوالن کامال به 
حق است و باید دولت خدمات رسانی به معلوالن را در اولویت 

برنامه های جاری اش قرار دهد.«

پل های هوایی اختصاصی برای استفاده معلوالن برای 
عبور از معابر ایجاد شود

 وی ادامه داد: »باید فکر اساسی در گام نخست برای احداث 
پل های هوایی مخصوص و ویژه برای عبور  معلوالن از  کوچه 

وبازارها کرد.« 
جمالی سوسفی با بیان اینکه امکانات  بیمارستان های  کشور 
برای رفت آمد آسان معلوالن تجهیز شود افزود: »معلوالن با 
توجه به شرایطی که دارند نیازمند توجه خاص درمانی هستند 
بیمارستان ها برای درمان  به  بتوانند به سادگی برای درمان  تا 

کنند.« مراجعه 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآورشد: »نباید از 
صبوری معلوالن با عدم خدمات رسانی مناسب در کشور سوء 
استفاده کرد  و این در حالی است که دولت باید  در  تمام عرصه ها  

از حقوق معلوالن در کشور دفاع کند.«

خضری؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد

زمان تایید داروهای بیماران 
هموفیلی به صفر برسد

بیماران  ماندن  اینکه  بیان  با  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
اورژانسی در صف های داروخانه ها به قیمت ازدست رفتن جان 
بیمار تمام می شود گفت: »زمان تایید داروهای بیماران هموفیلی 

با انتقال دارو به بیمارستان ها به صفر برسد.«
به  دارویی  خدمات رسانی  وضعیت  درباره   خضری  رسول 
بیماران هموفیلی ، گفت: »در سراسر جهان برای رفاه حال بیماران 
دارو به طریق اتوماسیون تایید می شود تا به سرعت در اختیار 
بیماران قرار بگیرد اما شرایط برخی بیماران به حدی اورژانسی 
است که دارو نباید به هیچ وجه در داروخانه توزیع شود بلکه 
دارو باید در اختیار بیمارستان ها باشد تا پس از مراجعه بیمار 

به سرعت دارو فوق به بیمار تزریق شود.«
وشورای  مجلس  در  پیرانشهر  و  سردشت  مردم  نماینده  
بیماران  برای  دارو  تایید  در  بروکراسی  اینکه  بابیان  اسالمی 
اورژانسی  به قیمت به خطر افتادن جان بیماران تمام می شود 
تصریح کرد: »بطور مثال بیماران هموفیلی باید برطبق تجویز 
در  بخواهند  اگر  و  کنند  تزریق  را  دارو  سرعت  به  پزشک 
صف های داروخانه ها برای تحویل دارو انتظار  بکشند، بطور 
حتم سالمتشان به شدت به خطر می افتد.«وی ادامه  داد: »زمان 
برای تایید داروهای هموفیلی باید به زیر صفر  برسد زیرا اگر 
بخواهیم به طریق اصولی به بیماران  هموفیلی خدمات رسانی 
درمانی کنیم نباید دارو را در داروخانه به بیماران تحویل داد 
بلکه باید در بیمارستان دارو موجود باشد تا فرد پس از مراجعه 

دردسر تهیه دارو را نداشته باشد.«

سلسه مراتب  تایید دارو  را نباید بیمار اورژانسی طی کند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآورشد: »سلسه مراتب 
تایید دارو  را نباید  بیمار اورژانسی طی کند بلکه باید این نوع 
از  داروها مستقیم دراختیار بیمارستان قرار بگیرد و بیمارستان ها 
سمتی  به  شرایط  باید  بنابراین  کنند  طی  را  آن  اداری  مراحل 
بیماران  داروهای  شوند،  مکلف  بیمارستان ها  که  کند  حرکت 
هموفیلی  واورژانسی را به طریق ذخیره شده در بیمارستان در 
اختیار داشته باشند تا خدمات رسانی به بیماران  در بیمارستان ها 

وسعت بگیرد.«

خانه ملت

  تحریم  بر سالمت مردم تاثیر منفی دارد
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معاون اجتماعی وزارت بهداشت:

 پروژه های خّیرساز مناطق زلزله زده غرب کشور به زودی افتتاح می شود


