
ملزوماتی که با کاهش نرخ دالر ارزان نمی شوند

با توجه به نوسانات نرخ ارز و باالرفتن 
قیمت برخی از ملزومات مصرفی پزشکان، 
تعدادی از شرکت های تجهیزات پزشکی 
نه تنها حاضر به کاهش قیمت این لوازم 
مصرفی نیستند بلکه بر افزایش قیمت آنها 

تأکید دارند.
به گزارش سپید به نقل از فارس، نوسانات 
ارز طی ماه های اخیر باعث باال رفتن قیمت 
بسیاری از محصوالت طی روزهای گذشته 
شد. محصوالتی که به اذعان وارد کنندگان 
آنها قیمتشان وابسته به نرخ دالر بوده و 
افزایش قیمت ارز باعث شده تا این شرکت ها 

نیز بهای کاالهای خود را باال ببرند.
قیمت دالر در عرض مدت زمان کوتاهی 
روند افزایشی شدیدی را تجربه کرد به 
طوری که از حدود ۳۲۰۰ تومان به مرز 
۲۰ هزار تومان رسید، اما با اقدامات و 
برنامه ریزی های دولت و قوه قضاییه در 

زمینه برخورد با مفسدان اقتصادی و تدابیر کنترل بازار ارز 
قیمت دالر روند کاهشی را در پی گرفت؛ به طوری که 
اکنون هر دالر به نرخ حدودی ۱۰هزار تومان رسیده است.
اما نکته قابل تأمل ماجرا اینجا است که شرکت های 
تجهیزات پزشکی که برخی از آنها حتی ارز دولتی نیز 
دریافت کرده بودند، با افزایش نرخ دالر قیمت تجهیزات 
و ملزومات مورد نیاز پزشکان و بیماران را افزایش دادند 
و اکنون با کاهش نرخ دالر نه تنها حاضر به پایین آوردن 
قیمت های خود نیستند، بلکه بر افزایش قیمت تجهیزات 

پزشکی پافشاری می کنند.
باعث  پزشکی  تجهیزات  اقدامات شرکت های  این 
شده تا در روزهای گذشته برخی از پزشکان با راه اندازی 
کمپین هایی خرید ملزومات مورد نیاز را از شرکت های 
گران فروش و سو استفاده کننده را متوقف کنند تا شاید 
به این بهانه بتوانند ملزومات را با قیمت منطقی خریداری 

کرده و در اختیار بیماران قرار دهند.

جوالن دالالن در آشفته بازار ملزومات پزشکی
منیژه لعلی عضو انجمن علمی پزشکان عمومی و از  
پزشکان حامی این کمپین در این رابطه اظهار داشت: »متأسفانه 

طی دو سال گذشته پزشکان با مشکالت زیادی در زمینه 
خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی مواجه شده اند و از 
اردیبهشت ماه امسال مشکالت بیشتر شد.« این فعال صنفی 
افزود: »در همین راستا تصمیم گرفته شد با راه اندازی کمپین 
دست دالالن و واسطه ها کوتاه شود، متاسفانه نظارت بر 
شرکت های ارایه کننده تجهیزات پزشکی وجود ندارد و 
این شرکت ها به بهانه افزایش نرخ دالر قیمت های خود 
را افزایش داده و حاضر به کاهش قیمت ها نیستند.« وی 
تصریح کرد: »از سوی دیگر فعالیت دالالن در این زمینه 
بیش از پیش شدت یافته، افرادی که از هیچ گونه هویت 
مشخصی برخوردار نیستند و با تبلیغات در شبکه های 
اجتماعی به دنبال فروش محصوالت خود هستند. این 
افراد با دپو کردن ملزومات مورد نیاز پزشکان باعث ایجاد 
کمبود وسیله مورد نظر در بازار شده و در نهایت با قیمت 
باالتر به آن ها ارایه می شود. این کمپین کمک خواهد کرد 
تا ملزومات با قیمت مناسب تری به دست بیماران برسد.«

قیمت ملزومات پزشکی کاهش نیافت
یاسر نژادی متخصص ارتوپدی در این رابطه توضیح 
داد: »طی ماه های اخیر در زمینه تهیه برخی تجهیزات 

پزشکی مانند دیپسپورت که مورد نیاز بیماران »سی پی« 
است با کمبود و مشکل مواجه شده ایم، همچنین با توجه 
به افزایش قیمت دالر لوازم مصرفی از قبیل دستکش 
استریل و سرنگ نیز با افزایش چند برابری قیمت مواجه 
بوده که با کاهش نرخ دالر قیمت ها هیچ گونه کاهشی 
نداشته است.« وی افزود: »متاسفانه فعالیت افراد سودجو 
باعث شده تدبیر و هماهنگی وزارت بهداشت برای کنترل 

قیمت ها نیز موثر واقع نشود.«

قاچاق معکوس تجهیزات پزشکی 
بابک نیکو مرام رییس انجمن جراحی زیبایی ایران در 
اینباره گفت: »اقالم پزشکی به چند دسته تقسیم می شوند، 
برخی از شرکت ها با دریافت ارز دولتی اقدام به ارایه این 
ملزومات کردند که الزم است آنها را حمایت کرد.« وی 
گفت: »برخی از شرکت ها نیز ارز نیمایی دریافت کردند 
و با این ارز اقدام به واردات کاال کردند و اقالم خود را با 
قیمت باالتر فروختند اما مشکل شرکت هایی هستند که با 
دالر ۴۲۰۰ تومانی اقدام به خرید تجهیزات پزشکی کرده اند 
ولی در زمان فروش اعالم می کنند که ارز نیمایی دریافت 
کرده یا هیچ گونه ارز دولتی به آنها تعلق نگرفته است.« 

نیکومرام افزود: »باید نظارت جدی بر فروش 
این شرکت ها صورت گیرد به دلیل اینکه 
بحث ملزومات پزشکی با سالمت مردم 
سروکار دارند و قیمت فروش ملزومات باید 
با توجه به ارز دریافتی صورت گیرد.« رییس 
انجمن جراحی زیبایی با بیان اینکه برخی از 
این شرکت ها با ارز دولتی اقدام به واردات 
تجهیزات پزشکی کرده اند گفت: »متاسفانه 
این شرکت ها با دپو کردن این ملزومات 
قاچاق معکوس انجام داده و ملزومات را 
به کشورهای عراق و افغانستان می فرستند.« 
نیکومرام گفت: برخی از شرکت ها توزیع 
خود را کم کرده اند و از سوی دیگر مقدار 
توجهی از ملزومات در اختیار دالالن قرار 
دارد لذا الزم است توجه شود که چرا نظارت 
دقیقی بر این موضوع صورت نمی گیرد تا 
کاالی مورد نظر به طور مستقیم به دست 

پزشک و بیمار برسد.«

خرید از شرکت های متعهد
الله عباسی پزشک عمومی و از دیگر اعضای این 
کمپین دراین باره توضیح داد: »پس از نوسانات اخیر 
ارزی و کاهش نرخ ارز بیماران به ما اعالم می کردند 
که چرا قیمت ملزومات پزشکی با وجود پایین آمدن 
قیمت دالر کاهش پیدا نمی کند؟ همچنین افزایش قیمت 
ملزومات و تجهیزات پزشکی باعث شد تا برخی از 
شرکت ها از تعهدات خود شانه خالی کنند و دالالن 
اقدام به فروش اجناس بی کیفیت کردند که در همین 
راستا تصمیم گرفته شد با تحریم شرکت هایی که از 
وجدان کاری برخوردار نیستند اجناس مورد نیاز از 
اقدام دست  این  با  تا  تهیه شوند  متعهد  شرکت های 

دالالن نیز از این بازار قطع شود.«
اکنون سوال اینجا است که با کاهش نرخ ارز چرا 
برخی از این شرکت های وارد کننده ملزومات پزشکی 
قیمت کاالهای خود را کاهش نمی دهند، کاالهایی که 
به طور مستقیم با جان مردم سر و کار داشته و برخی با 
سودجویی و بهانه های واهی حاضر به فروش کاالهای 

خود با قیمت منطقی نیستند.

اعالم  تخصصی  و  پزشکی  آموزش  شورای  دبیر 
کرد: »طبق مصوبه نودمین نشست دبیرخانه شورای 
آموزش پزشکی و تخصصی از چهل و دومین دوره 
بالینی  پذیرش دستیار رشته های تخصصی  آزمون 
و به بعد طول دوره  رشته تخصصی کودکان از ۴ 

سال به ۳ سال تقلیل خواهد یافت.
آموزشی  معاون  باقر الریجانی  به گزارش وب دا، 
پزشکی  آموزش  دبیر شورای  و  بهداشت  وزارت 
نودمین نشست  برگزاری  به  اشاره  با  و تخصصی 
پزشکی و تخصصی و مصوبات  آموزش  شورای 
آن، گفت: »از جمله تحوالت مهمی که طی چندسال 
گذشته در آموزش علوم پزشکی رخ داده، برنامه ریزی 
برای آموزش اثربخش تر مقاطع تخصصی و فوق 
تخصصی است. ضمن اهمیتی که وزارت بهداشت 
برای آموزش های این مقاطع قائل است، ضروری 
است که برنامه ریزی ما به سمتی برود که نیازهای 
کشور در مقاطع تخصصی و فوق تخصصی تامین 
شود .« الریجانی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
طول دوره های تخصصی در برخی رشته ها طوالنی 
است گفت: »این امر باعث می شود افراد در سنین 

باال وارد دوره های فوق تخصصی و بعضا محیط 
بالینی می شوند و همچنین این مدت دوره ها  کار 
توجیه اقتصادی نیز در حوزه آموزش ندارد.« وی 
خاطرنشان کرد: »کاهش طول دوره  رشته تخصصی 
کودکان از ۴ سال به ۳ سال یکی از مصوبات نودمین 
نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی است 
پذیرش دستیار  آزمون  از چهل و دومین دوره  و 
رشته های تخصصی بالینی و به بعد اجرایی می شود.«
معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه برنامه 
آموزشی این رشته تخصصی با طول دوره ۳ ساله 
به زودی تدوین خواهد شد، افزود: »میزان تعهدات 
دستیاران و دانش آموختگان رشته تخصصی کودکان 
با طول دوره ۴ساله ، در تمامی سهمیه ها متناسب 
مورد  و  محاسبه  ساله،    ۳ آموزشی  دوره  با طول 
اقدام قرار خواهد  گرفت.« وی با بیان اینکه در این 
تصمیم گیری ها مالحظات مرتبط با جامعه، سیستم 
اقتصادی آموزش و همچنین منافع فارغ التحصیالن 
مدنظر قرار می گیرد، به تالش های وزارت بهداشت 
برای ارتقای کیفیت آمیزش در تمامی مقاطع تحصیلی 
اشاره کرد و گفت: »افزایش طول دوره لزوما باعث 

باال رفتن دانش افراد نمی شود و بهتر است برای 
آنکه  جای  به  دانشجویان  علمی  ظرفیت  تکمیل 
مدت دوره افزایش یابد ، دوره های مهارتی  که اکنون 
بسترهای آن در معاونت آموزشی فراهم است در 
نظر گرفته شود و هر دانشجو بر حسب نیاز دوره 

مورد نیاز را طی نماید.«
و  خانواده  پزشکی  اهمیت  به  اشاره  با  الریجانی 
گفت:  رشته  این  برای  آموزش  حوزه  برنامه های 
از سال تحصیلی  این نشست مصوب گردید  »در 
۱۳99-۱۳98 برنامه آموزشی رشته تخصصی بالینی 
جهت  پودماني  دوره  بصورت  خانواده  پزشکی 

پزشکان عمومی برگزار شود.«
شورای  نشست  نهمین  و  هشتاد  مصوبه  به  وی 
آموزش پزشکی و تخصصی درخصوص پذیرش 
مستقیم دستیار در رشته های فوق تخصصی بالینی 
کم متقاضی اشاره کرد و گفت: »برخی رشته های 
فوق تخصصی به شدت در کشور مورد نیاز است 
دوره ها  این  در  تحصیل  متقاضی  عین حال  در  و 
بهداشت  وزارت  آموزشی  معاون  است.«  کم  هم 
افزود: »به منظور رفع نیازهای کشور، پذیرش در 

رشته های  در  تخصصی  فوق  و  تخصصی  مقطع 
جراحی قلب و عروق، جراحی کودکان، جراحی 
قفسه صدری و نفرولوژی به صورت موازی انجام 
می شود. این مصوبه از چهل و ششمین  دوره آزمون 
پذیرش دستیار اجرایی می شود.« وی در ادامه گفت: 
»چنانچه افراد بخواهند همانند روند قبلی پس از 
طی دوره تخصصی رشته های مرتبط در دوره فوق 
تخصصی این رشته ها شرکت نمایند، از مسیر آن 

می توانند شرکت کنند.«
گفت:  تخصصی  و  پزشکی  آموزش  شورای  دبیر 
و  قلب  جراحی  تخصصی  رشته های  »دستیاران 
عروق- جراحی کودکان -  جراحی قفسه صدری 
پذیرش دستیار رشته های  آزمون  نفرولوژی در  و 
تخصصی بالینی به عنوان رشته  تخصصی  و با طول 

دوره حداکثر 5 سال پذیرش خواهند شد.« 
وی در پایان خاطرنشان کرد: »در تدوین برنامه های 
آموزشی این  رشته های تخصصی حداقل ۳-۲ سال  
جراحی عمومی  و برای نفرولوژی، داخلی و مابقی  
آموزش های مرتبط در تخصص مربوطه اجرا خواهد 

شد.«

مدیرکل نظارت بر خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 
گفت: »سنجه های اعتباربخشی بیمارستانی از وزارت 
بهداشت دریافت و قرار شده که سازمان های بیمه گر 

در ۲۰۰ سنجه اعتباربخشی نظر بدهند.« 
به گزارش ایسنا، مهدی قنادی درباره اعتباربخشی در 
بیمه های درمانی گفت: »تاکنون سازمان های بیمه          گر در 
موضوع اعتباربخشی بیمارستان ها موثر نبوده و فقط ناظر 
بودند، اما به تازگی تعامل و همکاری هایی با وزارت 
بهداشت در این زمینه انجام شده تا در مواردی از سنجش 

و اعتباربخشی بیمارستان ها از سازمان های بیمه گر نیز 
نظرخواهی شود.« وی افزود: »سنجه های اعتباربخشی 
بیمارستانی از وزارت بهداشت دریافت و قرار شده که 
سازمان های بیمه گر در ۲۰۰ سنجه اعتباربخشی نظر بدهند. 
یعنی کارشناسان بیمه به عنوان ارزیاب در بیمارستان ها 
حاضر شده و درباره کیفیت خدمات بیمارستان های 
طرف قرارداد و حتی غیر طرف قرارداد نظر خواهند داد.«
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان بیمه سالمت، قنادی 
ادامه داد: »اگر این موضوع نهایی شود، قدم بسیار بزرگی 

در راستای تعامل با وزارت بهداشت در زمینه ارزیابی 
و اعتباربخشی بیمارستان ها برداشته شده است. زیرا 
مردم بسیاری از مشکالت خود در بیمارستان ها را به 
سازمان های بیمه گر منتقل می کنند و ما باید این موارد 
را به وزارت بهداشت اعالم کنیم. بهتر این است که در 
زمان ارزشیابی، سازمان های بیمه گر اثرگذاری مناسب 
داشته باشند و مراکز و موسسه های درمانی مشاهده کنند 
که پرداخت ها منوط به اصالح ساختار و فرآیندهای 
بیمارستانی است و در نتیجه تالش بیشتری در راستای 

ارتقای کیفیت خدمات سالمت انجام می شود.« مدیرکل 
نظارت بر خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت، اظهار 
کرد: »هرچند وزارت بهداشت کنترل های خاص خود 
را در این زمینه دارد، اما به این علت که پرداخت ها با 
سازمان های بیمه گر است، این سازمان ها بهتر می توانند 
انحراف از فرآیندها را مورد سنجش قرار دهند. اگر این 
تعامل وجود داشته باشد، می توان به اصالح ساختار 
و فرآیندهای مراکز و موسسه های درمانی بیشتر از 

قبل امیدوار بود.«

مشاور وزیر بهداشت در امور زنان و خانواده تاکید کرد

  ضرورت افزایش توانمندسازی زنان
مشاور وزیر بهداشت در امور زنان و خانواده گفت: »افزایش 
توانمند  زنان  شناسایی  زنان،  حوزه  در  اجتماعی  سرمایه  توان 
و  نظرات  به  توجه  و  پتانسیل ها  شناسایی  مدیریتی،  حوزه  در 
امور خانواده وزارت  از اهداف حوزه زنان و  آنها  دیدگاه های 

بهداشت محسوب می شود.«
به گزارش سپید، ساره محمدی در حاشیه برگزاری دومین 
نشست هم اندیشی مشاورین روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور در امور زنان و خانواده در گفت و گو با وبدا، گفت: »این 
نشست در راستای بررسی چالش های موجود در حوزه زنان، 
در  زنان  حوزه  مشکالت  رفع  برای  مناسب  راهکار های  ارائه 
سطح دانشگاه های علوم پزشکی و تبادل و به اشتراک گذاشتن 
تجربیات موفق دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه زنان با دیگر 

دانشگاه ها برگزار شد.«
مشاور وزیر بهداشت در امور زنان و خانواده استفاده از خیّرین 
در حوزه زنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و ابتال به بیماری 
های غیر واگیر در حوزه پرسنل زن وزارت بهداشت و دانشگاه های 
علوم پزشکی را از اقدامات مهم در حوزه زنان دانست و اظهار 
داشت: »اصلی ترین هدف ما در حوزه زنان، افزایش توانمندسازی 
زنان در بخش کارکردی، مدیریتی و جسمی در سطح ستاد و 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.« محمدی با تاکید بر نقش 
موثر زنان در سطوح مختلف جامعه، تصریح کرد: »افزایش توان 
سرمایه اجتماعی در حوزه زنان و شناسایی زنان توانمند در حوزه 
مدیریتی، شناسایی پتانسیل ها و توجه به نظرات و دیدگاه های آنها 
از دیگر اهداف حوزه زنان وزارت بهداشت است.« وی با اشاره 
به کاهش و یا عدم فعالیت های جسمی و فیزیکی در زنان، تاکید 
کرد: »افزایش تحرک و فعالیت های جسمانی در زنان از دیگر 
برنامه های حوزه زنان است، چراکه میزان فعالیت جسمانی در 
زنان و مردان کشورمان از میزان استاندارد جهانی کمتر است و 
متاسفانه این مساله درخصوص زنان بیشتر مشاهده می شود، لذا 
باید تالش کنیم تا به دستورالعمل های افزایش فعالیت جسمانی 
و تحرکی که در وزارت بهداشت و دولت تدوین شده، توجه 
بیشتری داشته باشیم تا فعالیت های بدنی برای کارکنان وزارت 
بهداشت در سطح ستاد و دانشگاه های علوم پزشکی بیشتر شود.«
محمدی در پایان بر لزوم برنامه ریزی های بیشتر به منظور رفع 
تاکید کرد و گفت: »ممکن  چالش های موجود در حوزه زنان 
است در بخش هایی از کشور با موضوعاتی از جمله افزایش 
خودکشی، خشونت علیه زنان یا مسائل و مشکالت حاشیه نشینی 
زنان مواجه باشیم، بر همین اساس برای ما مهم است که سواد 
بهداشتی زنان را افزایش دهیم و در همین راستا برنامه ریزی ها 

را انجام داده و به آنها عمل کنیم.«

آغاز کمپین تامین لباس گرم 
برای دانش آموزان کم برخوردار

رئیس مرکز مشارکت های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی 
لباس گرم برای دانش آموزان کم  کشور از آغاز کمپین تامین 
برخوردار موسوم به کمپین »زمستانه« خبر داد و گفت: »مردم 
روش های  از  را  خود  غیرنقدی  و  نقدی  کمک های  می توانند 

گوناگون در اختیار بهزیستی قرار دهند.«
محمدعلی کوزه گر افزود: »اگر مردم می خواهند کمک های غیرنقدی 
به صورت لباس داشته باشند شرط آن این است که لباس ها باید نو 
باشند. تمام مراکز بهزیستی سراسر کشور آمادگی جمع آوری این 
لباس ها را خواهند داشت.« وی خاطرنشان کرد: »هموطنان می توانند 
از طریق نرم افزار »آپ« یا نرم افزار سکه )سامانه کیف همراه( 
یا از طریق حساب 9۰۱9۰ بانک ملت و دستگاه های خود پرداز 
)ATM( تمام بانک های کشور، کمک های نقدی خود را برای 
کمک به دانش آموزان بی بضاعت به بهزیستی بدهند.« وی اضافه 
کرد: »همچنین شماره تماس 6676۲۰۴8 با کد ۰۲۱ نیز به عنوان 
شماره تماس جهت کمک های غیرنقدی تعیین شده است.« رئیس 
مرکز مشارکت های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور 
تصریح کرد: »این کمپین برای تهیه لباس های زمستانی به ویژه برای 
دانش آموزان مناطق کم برخوردار است تا برای دانش آموزان در 
مناطق سرد، کمک هایی داشته باشیم و فعال ۱۰ هزار دانش آموز 
هدف گذاری شده اند.« کوزه گر با اشاره به برگزاری کمپین لبخند 
مهر برای جمع آوری کمک های مردمی جهت تامین لوازم التحریر 
دانش آموزان بی بضاعت در مهر امسال یادآور شد: »این کمپین نقطه 
آغازی برای حمایت از دانش آموزان در مناطق کم برخوردار بود.« 
وی اضافه کرد: »کمپین زمستانه دنباله کمپین لبخند مهری است که 
مهر امسال برای تامین لوازم التحریر دانش آموزان مناطق کم برخوردار 

انجام دادیم و مورد استقبال خوب مردم قرار گرفت.«

اخبــار

صدای پزشکان هم درآمد
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آموزش موازی دوره تخصصی و فوق تخصصی در برخی رشته های تحصیلی
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