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خانه ملت
خالقی ،عضو کمیسیون بهداشت:

حقوقکارگران و بازنشستگان

کفاف هزینههای سرطان را نمیدهد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه
حقوق کارگران ،کارمندان و بازنشستگان کفاف پرداخت
هزینههای سنگین بیماری سرطانرا نمیدهد ،گفت:
«مشاهده کارمندان ،بازنشستگان و کارگرانی که توان
پرداخت هزینههای درمان بیماریسرطان را ندارند ،بسیار
دردناک است».
بشیر درباره گرانیهزینههای درمان بیماران سرطانی در
کشور ،گفت« :چگونه یک فرد میتواند با حقوقی در حدود
یک میلیون  200،هزار تومان هزینههای درمان بیماری سرطان
را پرداخت کنند زیرا بهای نسخهپیچی داروهای سرطانی
حتی با استفاده از دفترچه تامین اجتماعی نیز برای بیماران
بسیار گران تمام میشود».
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه حذف هزینه های غیرضروری در کشور و
اختصاص بودجه فوق برای درمان بیماران سرطانی و خاص
باید در اولویت قرار بگیرد تصریح کرد« :با اجرایی کامل
برنامه ششم توسعه میتوان در بسیاری از هزینههای درمانی
صرفه جویی کرد تا بتوان در نهایت با کاهش هزینههای
غیرضروری ،خدمات درمانی به بیماران خاص و سرطانی
را توسعه بخشید».
خالقی افزود« :با توسعه طرح راهنمایی بالینی در حوزه
پزشکی به سادگی میتوان از تعدد آزمایشات و عسکبرداری
غیر ضروری در حوزه پزشکی جلوگیری کرد و این در حالی
است که رها کردن پروسه درمانی در بیماران سرطانی برای عدم
تمکن مالی بسیار دردناک است بنابراین الزامی است دولت با
برنامهریزی اصولی به عنوان وظایف حاکمیتی بیماران سرطانی
را در حوزه درمان یاری دهد ».وی تصریح کرد« :زمانی که تنها
یک متولی مسئولیت حوزه بهداشت و درمان را برعهده داشته
باشد بطور مسلم یک وزارتخانه میبایست پاسخگو مجلس
و دستگاههاى نظارتى از حیطه عملکردی باشد و این امر
موجب میشود ،خدمات درمانی در حوزه سالمت و بهداشت
به بهترین شکل ممکن ساماندهی شود».
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه
حقوق ،کارگران ،کارمندان و بازنشستگان کفاف پرداخت
هزینههای سنگین بیماری سرطان را نمیدهند یادآورشد:
«مشاهده کارمندان ،بازنشستگان و کارگرانی که توان پرداخت
هزینههای درمان بیماری سرطان را ندارند ،بسیار دردناک
است».

الماسی ،عضو کمیسیون انرژی:

سالمتی مردم عسلویه
باید خط قرمز مدیران باشد

نماینده مردم دیر ،کنگان ،جم و عسلویه در مجلس شورای
اسالمی ،آلودگی هوا را مهمترین مشکل عسلویه دانست
و بر تسریع در انجام اقدامات عملی برای حل این معضل
تاکید کرد
سکینه الماسی با اشاره به اینکه بیش از  ۱۰۰هزار نفر در
همسایگی تاسیسات صنعتی زندگی میکنند ،اظهار داشت:
«حدود  ۶۰هزار نفر در طرح ها مشغول به کار هستند و ۴۰
هزار نفر جمعیت بومی عسلویه را تشکیل میدهند».
نماینده جنوب استان بوشهر در خصوص آلودگی هوا ،آب
و خاک در عسلویه ،بیان داشت« :وضعیت آنچنان حاد است که
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست میگویند
مردم در عسلویه یا باید بمیرند یا بروند».
نماینده مردم جنوب استان با بیان اینکه استاندار در سفر
اخیر خود به عسلویه وعده راه اندازی ایستگاه پایش زیست
ی داده است ،گفت« :ایستگاه پایش زیست محیطی حداقل
محیط 
گام الزم و ضروری در منطقه آلوده عسلویه است که باید
در سالهای گذشته راهاندازی میشد ،امیدوارم این اقدام به
زودی انجام شود».
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره به
جمع آوری فلرها ،افزود« :سرعت کار جمع آوری فلرها در
مقایسه با حجم آلودگی عسلویه کند است و امیدوارم وزیر
نفت در خصوص این موضوع مهم دستور ویژهای صادر کند».
الماسی با تاکید بر اینکه سالمتی مردم باید خط قرمز
همه ی مدیران باشد ،خاطرنشان کرد« :باید شاهد اقدامات
عملی در کاهش الودگی باشیم به نحوی که برای مردم
ملموس باشد».
وی ادامه داد« :طبق گفته قانونگذار صنایع آالینده باید
یک درصد تولیدات خود را بابت آالیندگی جریمه دهند،
اما متاسفانه این الزام قانونی فاقد بازدارندگی مناسب است».
الماسی با بیان اینکه تا زمانی که محیط زیست بخشی از
بدنه دولت است ،نمیتواند با اقدامات ضد محیط زیستی
مقابله کند ،گفت« :محیط زیست باید به سازمانی مستقل
از دولت تبدیل شود تا با خاطری آسوده به وظایف ذاتی
خود عمل کند».

قول سرپرست وزارت بهداشت در مراسم روز پرستار:
سرپرست وزارت بهداشت ضمن تأکید بر لزوم دگرگون
شدنآموزشپرستاریوتغییرنگاهبهحرفهپرستاری،درباره
جذب  19هزار نیروی جدید پرستاری گفت« :محکم روی
این موضوع میایستم و آن را تأمین اعتبار شده فرض کنید».
ب ه گزارش سپید به نقل ازایسنا ،سعید نمکی در مراسم روز
پرستار با اشاره به اینکه پرستاران میتوانند بزرگترین رکن
نظام سالمت باشند ،گفت« :باید نگاهمان را به پرستاران
تغییر دهیم .به قول همشهریام سهراب «چشمها را باید
شست و جور دیگر باید دید» به آقای الریجانی هم اعالم
کردم که باید چهار سال آموزش پرستاری را دگرگون
کنیم .پرستار باید در نظام ارائه خدمت نقشآفرینی کند.
این جایگاهی است که از پرستاران میخواهیم تا به عنوان
یکی از اعضای اصلی نظام ارائه خدمات در حوزه بهداشت
و درمان کشور جایگاه داشته باشند».
نگاه به پرستاری تغییر کند
وی افزود« :طرح تحول نظام سالمت را که طرح وزیر
خاصی نیست و طرح رئیسجمهور است ،با قدرت و
شدت ادامه میدهیم ،اما یک بار دیگر باید اولویتها را
تعریف کرده و جایگاهها را بازنگری کنیم .باید نگاهمان
را به پرستاری تغییر دهیم .البته به این معنی نیست که
کارشناسان بهداشت را کنار بگذاریم و به جای آن پرستار
قرار دهیم ،باید بدانیم که همه ما یک تیم هستیم و باید
گسستهای میان پزشک ،پرستار ،پرستار و ماما و  ...را
ترمیم کرده و حفرهها را پر کنیم .امروز زمان تفرق نیست،
بلکه زمان وفاق ملی و تجمع است ».نمکی تصریح کرد:
«چرا باید دعاوی میان پزشکی و پیراپزشکی را به بیرون
از خانه بکشانیم .حق نداریم کسی از بیرون حرفه را برای
این دعاوی به درون حرف ه بیاوریم .زمانی که همه بدانند
ما پشت یکدیگر هستیم ،کسی جرات نخواهد کرد که به
این دعاوی ورود کند».
سرپرست وزیر بهداشت با اشاره به مسائل صنفی و
معیشتیپرستارانومطالباتآنها،گفت«:ساعتهادراینباره
صحبتکردهایم.دربارهبحثاستخدامپرستارقب ً
البهسازمان
امور استخدامی نامهای نوشته بودند ،اما بنده باید پولش
را تأمین میکردم ،اما ما زمانی دراینباره خبردار شدیم
که الیحه بودجه  98تقریب ًا بسته شده بود و از آنجایی که
بنده  95درصد بودجه جاری کشور را اداره میکنم ،باید
مملکت را با این بودجه اداره کرد و از پوتین سرباز تا غذای
زندانی و حقوق کارمندی در دورافتادهترین نقطه کشور
را باید تأمین کنیم؛ بنابراین بسته به منابع کشور ،مصارف
را مشخص میکنیم .در هر حال ما مصوب کردیم که 19

اعتبارجذب
19هـزار
پرستارجدید را
تامینشده فرضکنید

هزار نفر پرستار در سال  98و  99در بخش دولتی استخدام
کنیم و مجلس نیز دراینباره کمک میکند ».نمکی ادامه
داد« :باید توجه کرد فقط  17هزار و  300میلیارد تومان
بخش حقوق نظام سالمت است ،حال ما اختیار داریم
تا  10درصد اضافهتر بپردازیم؛ بنابراین طبق اختیارات
سازمان برنامهوبودجه میتوانیم حداقل 1700میلیارد تومان
برای این کار قرار دهیم .من قول میدهم محکم روی این
موضوع بایستم و برای دکتر شهریاری ،رئیس کمیسیون
بهداشت نامه نوشتم که این میزان استخدام را تأمین اعتبار
شده فرض کند».
وی ادامه داد« :از طرفی درصددم با لطف دوستان
جایگاههای جدیدی برای ارائه خدمت پرستاران ببینم تا
تعداد بیشتر پرستار را در ساختار نظام ارائه خدمت به کار
گیریم؛درعینحالبخشخصوصیکمیدرانزواقرارگرفته
است .یکی از تالشهای ما احیای بخش خصوصی در کنار

بخش دولتی درباره تکتک موضوعات مربوط به پرستاری
اعم از کارانه و تعرف ه است و بنده مکلف و متعهدم که آنها
را پیگیری کنم و از شرمساری جامعه پرستاری درآییم».
وی خطاب به سازمان نظام پرستاری نیز گفت« :شما باید
برای اصالح امور و اصالح ساختارها به کمک ما بیایید و
به ما مشورت فکری دهید تا بتوانید در تحول اساسی نظام
سالمت موفق باشید .امیدوارم در نشستهای آتی بتوانم
با عزت بگویم که چه اقداماتی انجام شده و شما هم با
افتخار بگویید در نظام سالمت نقشآفرینی مؤثر داشتهاید».
نمکی در حاشیه این مراسم با حضور در جمع
خبرنگاران با بیان اینکه مصمم هستیم طرح تحول سالمت
به عنوان اصلیترین طرح دولت روحانی را با شدت
ادامه دهیم ،گفت« :در این زمینه پکیجهایی که شامل
کاهش هزینههای کمرشکن از جیب بیمار ،تهیه داروی
بیماران خاص و صعبالعالج و ماندگاری پزشکان در

مناطق محروم است ،بیشتر تقویت میکنیم».
صدور دستور پرداخت کارانه پرستاران
نمکیدرپاسخبهسؤالیدربارهپرداختمعوقاتپرستاران
نیز گفت« :طی هفته آینده این موضوع را بررسی و سعی
میکنیممعوقاتپرداختشود.دربارهپرداختکارانهدستور
دادیم تا در اسرع وقت پرداخت شود ».وی همچنین گفت:
«حدود  19هزار پرستار در بخش دولتی جذب میکنیم و
شرایطی فراهم میکنم تا به غیر از این ،تعدادی پرستار هم
در بخش خصوصی به کار رفته شود ».نمکی در پاسخ به
سؤالی درباره تفاوت حقوق پزشکان و پرستاران گفت« :بین
پرسنل نظام سالمت از نظر پرداخت تفاوتهایی وجود
دارد .حقوق پرستاران نیز به عنوان قشر زحمتکش نظام
سالمت بازنگری میشود و اگر عدم عدالت در پرداخت
ببینم آن را اصالح میکنیم».

با حکم سرپرست وزارت بهداشت

رئیسی در معاونت بهداشت ابقا شد

علیرضا رئیسی ،معاون بهداشت وزارت بهداشت با حکم سرپرست این
وزارتخانه در سمت خود ابقا شد.
به گزارش سپید ،سعید نمکی در حکم خود خطاب به رئیسی آورده است:
«همکاری درون بخشی با دیگر معاونتهایوزارتخانه و بهویژه معاونت
درمان در پیاده سازی سیستم ارجاع ،پزشکی خانواده و پرونده الکترونیک
سالمت ،از تکالیف به جامانده قانونی برنامه پنجم و ششم و از اولویتهای
اصلی آن معاونت است.» سرپرست وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت

بیماریهای غیر واگیر آورده است« :انتظار میرود با هماهنگی معاونتهای
آموزشی ،پژوهشیو درمان در ادغام پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر
واگیر در نظام ارائه خدمت طبق برنامه زمانبندی اقدام شود .در غیر این
صورت سالهای آتی زیر آوار عوارض اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی،
درمانی آن مدفون خواهیم شد.» نمکی درباره بیماریهای واگیر نیز تأکید
کرده است« :در عرصه بیماریهای واگیردار نیز بیماریهایی همچون
ایدز ،بروسلوز ،هپاتیت،سالک ،سل مقاوم به درمان و غیره که در نقاطی
به شکل اندمیک و هیپراندمیک بروز میکند و بهخصوص بیماریهای
مشترکانسان و دام باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.» وی در حکم ابقای
رئیسی آورده است« :گرچه در کنترل و ریشهکنی بیماریهای واگیردار،
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نقشآفرینی اصلیداشت ،اما
در پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر همچون دیابت ،فشارخون،
بیماریهای قلبی عروقی ،سرطانها ،حوادثجادهای و غیره کمترین نقش
متوجه وزارت بهداشت و بیشترین نقشآفرینی بر عهده دیگر دستگاهها
در تغییر شیوه زندگی مردم است .بنابراین جلب مشارکت بین بخشی،
بهرهگیری از ظرفیت ارزشمند انجمنهای علمی مرتبط و سازمانهای
مردمنهاد از اهممسئولیتهای ما در شرایط کنونی است.»
نمکی در این حکم نوشته است« :سالمت مردمان حاشیه شهرها ،بهداشت
سالمندان ،بهداشت روان ،بهداشت مردان در کنار دو گروه آسیبپذیر دیگر
یعنی کودکان و زنان از اولویتهای اجتنابناپذیر است که باید به آنها

بپردازیم.» سرپرست وزارت بهداشت بر استفاده از ظرفیت تمام کارشناسان
 Uبا استفاده از ظرفیت
تأکید کرده و آورده است« :برای پرداختن به .H.C
کلیه کارشناسان ،دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،تجارب افسران عالیرتبه
بهداشت که دوران بازنشستگی را طی میکنند وگنجینهای از تجارب ارزشمند
هستند و سربازان خط مقدم بهداشت کشور در خانههای بهداشت و دیگر
مراکز ضروری است.» وی تأکید کرده است« :ساختار نظام ارائه خدمت
در نظام بهداشتی کشور سالها است که بازنگری نشده ،بنابراین ضروری
است با استفاده ازدیدگاه کلیه صاحبنظران به مقولههایی همچون قابلیتها
و مهارتهای پرسنل ،سطحبندی خدمات ،میزان خدمات قابل ادغام در
شبکه ،فرآیندهای ارجاع ،دسترسیها در سیستم الکترونیک و شیوههای
پایش فعالیتها پرداخته و این ساختار را مورد بازنگری قرار دهیم.»
نمکی در این حکم آورده است« :گرچه در دوران تصدی برادر ارجمندمان
جناب آقای دکتر هاشمی و با همراهی جنابعالی گامهای مؤثری در
اعتالیبهداشت کشور برداشته شده ،اما بعضی از همکاران که در عرصه
بهداشت فعال هستند نوعی گالیه از مهمتر شمردن مقوله درمان و توسعه
زیرساختهای آن را در سیاستهای کالن اعالم میدارند .با گذر از
قضاوت در مورد این گالیهها ،انتظار میرود جنابعالی در توجیه کلیه
دستاندرکاران عرصه بهداشت کشور که در سیاستها ،پیشگیری مقدم
بر درمان است ،همگان را به نقشآفرینی مؤثرتردر عرصه سالمت دعوت
و ترغیب کنید.»

مدیرعامل شرکت سالم شهر شهرداری تهران خبر داد

پایش سالمت هزارکودککار با همکاری وزارت بهداشت
مدیرعامل شرکت سالم شهر شهرداری تهران از تحقق پایش سالمت
حدود یک هزار کودک کار با همکاری وزارت بهداشت خبر داد
و گفت« :پایش سالمت  27هزار کارگر شهرداری تهران نیز انجام
شده است».
به گزارش سپید به نقل از ایسنا ،حمیدرضا چوبینه در مراسم والدت
حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت« :بیتردید پرستاری شغلی
بسیار دشوار است و افرادی که در این شغل مشغول فعالیت هستند
با رفتار انسانی و عطوفت و مهربانی که با بیماران دارند مسکنی
برای آنها هستند و با آنها همدردی میکند ».وی با اشاره به چکاپ
سالمت کارگران شهرداری تهران تأکید کرد« :در این طرح که از ابتدای

سال برای پارکبانان اجرا شده و سالمت این افراد مورد پایش قرار
میگیرد حدود  17هزار کارگر شهرداری تهران تاکنون پایش سالمتشان
انجام شده این در حالی است که ظرف سالهای گذشته سالمت این
افراد مورد غفلت مدیریت شهرداری قرار گرفته بود و خوشبختانه
در این دوره این موضوع بهطور جد مورد توجه قرار گرفته و پایش
سالمت این کارگران در حال انجام است ».مدیرعامل شرکت سالم
شهر ادامه داد« :شورای شهر تهران نیز بر سالمت کارگران شهرداری
تهران تأکید ویژهای دارد و بارها در کمیسیون تخصصی شورا این
موضوع مورد تأکید قرار گرفته است لذا شرکت شهر سالم نیز پایش
سالمت کارگران شهرداری تهران را در دستور کار قرار داده است».

چوبینه در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه  2500نفر از
میان  17هزار نفر کارگری که سالمت آنها مورد پایش قرار گرفتند
برای ادامه فرآیند درمان به پزشکان متخصص ارجاع شدهاند ،افزود:
«از این افراد تعدادی نیاز به عمل جراحی داشتند که هزینه عمل آنها
توسط شرکت شهر سالم پرداخت شده است ».وی در خاتمه همچنین
گفت« :در ابتدای سال جاری با توجه به توافق صورت گرفته میان
وزارت بهداشت و شهرداری تهران حدود هزار کودک کار وارد پروسه
چکاپ سالمت شدند و سالمت آنها پایش شده است امیدواریم در
آینده تعداد بیشتری از این کودکان با همکاری سازمان بهزیستی
در این طرح قرار بگیرند و پایش سالمت برای آنها انجام شود».
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مدیرعامل بیمه سالمت در تشریح اولویتهای تخصیص اعتبار  500میلیون یورویی صندوق توسعه

دارو و تجهیزات در اولویت جبران هزینهها

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ضمن تشریح نحوه
توزیع معادل ریالی  ۵۰۰میلیون یورویی که قرار بود از
صندوق توسعه ملی به حساب این سازمان واریز شود،
گفت« :بخش دوم پول هم که تا سقف معادل ریالی ۵۰۰
میلیون یورو خواهد بود ،باید توسط بانک مرکزی به
حسابی که سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده ،واریز
شود و ما پیگیر پرداخت آن هستیم».
به گزارش سپید به نقل از ایسنا ،طاهر موهبتی درباره
نحوه توزیع بخشی از معادل ریالی  ۵۰۰میلیون یورویی که
قرار بود از صندوق توسعه ملی به حساب بیمه سالمت
واریز شود ،گفت ۲۶۴۰« :میلیارد تومان که بخشی از معادل
ریالی  ۵۰۰میلیون یورو صندوق توسعه ملی بود ،به حساب
سازمان بیمه سالمت واریز شد که بالفاصله توزیع آن را
میان ارائهکنندگان خدمات بخش دولتی و خصوصی از
چهارشنبه هفته گذشته آغاز کردیم».
وی افزود« :حدود  ۲۰۰۰میلیارد تومان از این مبلغ برای
جبرانبدهیهایبخشدولتیدانشگاهیتوزیعشدوحدود
 ۶۰۰میلیارد هم در بخش خصوصی بابت بدهیهای ما به
ارائهدهندگان خدمت توزیع شده است که قاعدت ًا بخش
قابل توجهی از آن برای دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی
و سایر بدهیهای ما استفاده میشود».
موهبتی با بیان اینکه طبق مصوبه مقام معظم رهبری این
پول باید برای جبران بدهیهای دارویی ،تجهیزات مصرفی
پزشکی و خدمات درمانی مصرف شود ،افزود« :بر این
اساس ،این مصوبه ب ه نوعی تمام محورهای بدهیهای
سازمان بیمه سالمت را پوشش میدهد ،اما تمهیداتی را
فراهم کردند که به مطالبات دارویی و تجهیزات مصرفی
پزشکی اولویت داده شود و بعد برای جبران بدهی سایر
بخشهااقدامکنیم.خوشبختانهسازمانبیمهسالمتبخشی
از این پول را دریافت کرد و به حساب دانشگاههای علوم
پزشکی واریز کردیم .وزارت بهداشت هم تمهیداتی فراهم
کرده است که این پول به سرعت در اختیار شرکتهای
دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی قرار گیرد و مابقی را
هم برای سایر بدهیها هزینه میکنند».
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت درباره زمان پرداخت

بخش دوم معادل ریالی  ۵۰۰میلیون یورو ،ادامه داد« :بخش
دوم پول هم که تا سقف معادل ریالی  ۵۰۰میلیون یورو
خواهد بود ،باید توسط بانک مرکزی به حسابی که سازمان
برنامه و بودجه اعالم کرده است ،واریز شود و بعد از آن
سازمان برنامه آن را به حساب خزانه واریز کرده و ما هم
از خزانه دریافت میکنیم».
موهبتیگفت«:تاجاییکهاطالعدارمهنوزبانکمرکزی
پولی به حساب مورد نظر سازمان برنامه و بودجه واریز

نکرده است .بر این اساس هم آقای دکتر نمکی  -سرپرست
وزارت بهداشت و هم ما در سازمان بیمه سالمت پیگیریم تا
این پول هر چه سریعتر واریز شود و به دست مصرفکننده
برسد .به هر حال ذات این پول این بود که به سرعت در
اختیار ما قرار گیرد و با توجه به شرایط اقتصادی کشور
برای جبران بدهیهایمان پرداخت شود؛ بنابراین طبیعی
است که باید به سریع محقق شدن آن توجه شود».
وی با بیان اینکه پیگیر پرداخت هر چه سریعتر بخش

دوم پول از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
هستیم و به محض دریافت ،آن را در کشور توزیع میکنیم،
گفت« :البته با توزیع این پول ،باز هم بدهیهای بیمه سالمت
صفر نمیشود و تا پایان سال نزدیک به دو تا سه هزار
ی میماند .از طرفی با توجه به
میلیارد از بدهیهایمان باق 
محدودیت منابع سازمان برنامه و بودجه و کسری بودجه
بیش از  ۲۰۰۰میلیاردی ما در سال  ،۱۳۹۷طبیعت ًا بدهی
بیشتری را نسبت به مبلغ امروز خواهیم داشت».

رئیس جدید سازمان غذا و دارو اعالم کرد

فرصتدوهفتهایوزارتبهداشتبرایساماندهیبازار

رئیس جدید سازمان غذا و دارو گفت« :جلوگیری از کمبود دارو ،تضمین
کیفیت دارو ،تضمین امنیت غذایی مردم و جلوگیری از قاچاق اولویتهای
این سازمان در دوره جدید است و سرپرست وزارت بهداشت دو هفته

فرصت داده که برنامههای جدید را در این زمینهها اعالم کنیم».
به گزارش سپید به نقل از ایرنا ،مهدی پیرصالحی درباره برنامههای
سازمان غذا و دارو در دوره جدید افزود« :شرایط بازار دارویی کشور در
حال حاضر ثبات دارد و مثل سالهای  92و قبل از آن ،کمبود شدیدی
نداریم .در شرایط فعلی باید پایش و مراقبت بیشتری انجام بدهیم تا اتفاق
خاصی در بازار دارویی نیفتد ».وی گفت« :اولویتهای سازمان غذا و
دارو در دوره جدید مواردی مانند تأمین دارو و مراقبت از بازار دارویی و
جلوگیری از کمبود دارو ،تأمین و تضمین کیفیت داروها ،تضمین امنیت
غذایی و غیره است ».پیرصالحی ادامه داد« :همچنین راههای جلوگیری از
قاچاق در مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی نیز ازجمله اولویتهای
سازمان غذا و دارو در دوره جدید خواهد بود».
پیرصالحی گفت« :در حال حاضر فرصت دوهفتهای برای برنامهریزی
در این زمینهها از طرف وزیر بهداشت به سازمان غذا و دارو داده شده
تا بررسیهایی انجام دهیم و برنامه اصلی و کامل سازمان غذا و دارو را
برای دوره جدید مدیریتی اعالم کنیم».
رئیس سازمان غذا و دارو درباره مشکالت تجهیزات پزشکی نیز اظهار

داشت« :در حال صحبت و رایزنی با اداره کل تجهیزات پزشکی هستیم
تا این بازار نیز به ثبات برسد .بههرحال باید بپذیریم که در شرایط تحریم
هستیم و همه در تالش هستند تا مسیرهای نقلوانتقال پول ممکن باشد؛
زیرا بسیاری از کمبودها به علت مشکالتی است که در زمینه نقلوانتقال
پول وجود دارد».
پیرصالحی درباره تغییرات احتمالی در سازمان غذا و دارو بیان کرد:
«فع ً
ال برنامهای برای تغییر مدیران کل وجود ندارد و هر کدام از مدیران
که همراه و همگام با برنامهها باشند در کنار ما کار خواهند کرد ».معاون
وزیر بهداشت گفت« :تالش میکنیم به زودی جلسهای با رسانهها داشته
باشیم ،زیرا به کمک رسانهها در شرایط فعلی نیاز داریم .ثبات بازار دارویی
و ایجاد امنیت روانی نیازمند همکاری رسانهها است».
بر اساس این گزارش مهدی پیرصالحی شانزدهم دیماه با حکم سعید
نمکی به عنوان رئیس سازمان غذا و دارو منصوب شد .پیرصالحی در دوره
ابتدایی ریاست رسول دیناروند بر سازمان غذا و دارو در زمان وزارت
هاشمی ،سمت مدیرکلی امور دارو و مواد مخدر این سازمان را بر عهده
داشت و طی سالهای اخیر مدیرعامل یکی از شرکتهای دارویی بود..

رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو اعالم کرد

تأمین ۱۰۰درصدی داروی فاکتور ۹از پالسمای ایرانی
رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو گفت« :در
شرایط عادی پالسمای داخلی ظرفیت تأمین ۱۰۰
درصدی داروی فاکتور  ۹و ایمونوگلوبین ()IVIG
کشور را دارد».
به گزارش سپید ،علی واشقانی با بیان اینکه بخش
قابل توجهی از داروی مورد نیاز بیماران خاص با
پالسمایداخلیتولیدمیشود،اظهارداشت«:پالسمای
جمعآوریشده توسط سازمان انتقال خون و یا بخش
خصوصیبرایتولیدداروبهکشورهایاروپاییارسال
و بهصورت داروی مورد نیاز بیماران خاص مجددا ً به
کشور وارد میشود».
وی با اشاره به اینکه سازمان بهداشت جهانی و
کشورهای اروپایی ،ایران را در زمینه تأمین داروی
بیماران خاص از طریق پالسمای داخلی بهعنوان نمونه
موفق به دنیا معرفی میکنند ،افزود« :سازمان بهداشت

جهانی به سایر کشورهایی که امکان تولید برخی از
داروهایبیمارانخاصراندارند،توصیهمیکندکهمانند
ایران از پالسمای داخلی برای تولید دارو بهره ببرند».
واشقانی با تأکید بر اینکه پالسمای ایران از لحاظ
کیفیت در سطح قابل قبولی قرار دارد ،گفت« :با توجه
به خطر انتقال آلودگی از پالسما و اهمیت کیفیت
پالسمای مصرفی در تأمین داروها ،داروهای مورد
نیاز بیماران خاص کشور در حد امکان از پالسمای
داخلی تأمین میشود».
رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو با تأکید بر
اینکهداروهاییکهازپالسماتولیدمیشوند،استراتژیک
و مهم هستند ،افزود« :برای اینکه یک کشور بتواند
داروی موردنیاز خود را از پالسمای داخلی تولید کند،
بازرسان کشور مقصد از مراکز دریافت آن بهصورت
دورهای بازدید کرده و در صورت تائید ،میتوانند

پالسمای خود را برای تولید دارو به این کشورها
ارسال کنند ».وی با بیان اینکه مراکز انتقال خون و
مراکز خصوصی کشور در تمام بازدیدها مورد تائید
بودهاند ،ادامه داد« :این موضوع نشاندهنده رعایت
استانداردهای بهروز و الزم دنیاست».
واشقانی با اشاره به اینکه پالسمای ایرانی جزء

با کیفیتترین پالسمای دنیا تلقی میشود ،گفت:
«پالسمای ایرانی جزء با کیفیتترین پالسماهای دنیا
ب ه شمار میرود و گزارش شرکتهای تولیدکننده
اروپایینشانمیدهندکهمیزاناستحصالدارو،کیفیت
داروهایتولیدشدهوهمچنینسالمتپالسمابهلحاظ
عدموجودعواملعفونیوبیماریها،جزءباکیفیتترین
پالسماها در سطح دنیامحسوب میشود .همچنین این
ظرفیت وجود دارد که  ۱۰۰درصد داروی فاکتور  ۹و
 ۳۰درصد فاکتور  ۸از پالسمای ایرانی تأمین شود».
ویخاطرنشانکرد«:افزایشتأمینپالسماموردنیاز
برای تولید داروها و راهاندازی پاالیشگاه پالسما برای
تولید داروهای مورد نیاز در داخل ،از اهداف سازمان
غذا و دارو است ».واشقانی تأکید کرد« :راهاندازی
پاالیشگاهنیازمندتکنولوژیپیشرفتهوپیچیدهایاست
کهچندشرکتخصوصیدراینزمینهفعالیتدارند».

اخبــار
مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت:

ارزی برای ملزومات غیرضروری

اختصاص نمییابد

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت« :مواد و
تجهیزات دندانپزشکی که مشمول تخصیص ارز رسمی هستند
باید بر اساس قیمتی که مبنای محاسباتی نرخ ارز رسمی
است ،قیمتگذاری شده و به فروش برسند».
به گزارش سپید ،رضا مسائلی در خصوص نشست مشترکی
که با حضور انجمنهای علمی تخصصی دندانپزشکی برگزار
شد ،افزود« :بر اساس درخواست انجمنهای دندانپزشکی
مبنی بر شفافسازی فرآیند تخصیص ارز برای تأمین مواد
و تجهیزات دندانپزشکی ،جلسهای برگزار شد و این موضوع
مورد بررسی قرار گرفت ».وی با تأکید بر اینکه رویکرد
وزارت بهداشت تبیین فرایندهای تخصیص ارز برای تأمین
مواد و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی بهصورت شفاف و
روشن است ،عنوان کرد« :معیار ما برای تخصیص ارز جهت
تأمین تجهیزات پزشکی ،مصوبه دولت مبنی بر تخصیص
ارز به کاالها و ملزومات پزشکی ضروری است ،یعنی این
ارز برای تأمین دستگاهها و ملزومات غیرضروری پزشکی
اختصاص نمییابد».
مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در خصوص
فرایند تخصیص ارز به کاالها و تجهیزات دندانپزشکی
ضروری ،تصریح کرد« :بر اساس مصوبه کمیته تخصیص
ارز که در اداره کل تجهیزات پزشکی تشکیل میشود ،لیست
کاالهای ضروری دندانپزشکی بهصورت پیشنویس تهیه شد
و به انجمنهای تخصصی دندانپزشکی ،دبیرخانه آموزش
تخصصی دندانپزشکی و معاونت درمان وزارت بهداشت
ارسال و اظهارنظرها جمعآوری شده و با جمعبندی نظرات،
فهرست مواد و ملزومات ضروری دندانپزشکی که مشمول
تخصیص ارز رسمی هستند ،نهایی و در سایت Imed.
 irمنتشر شد».
مسائلی خاطرنشان کرد« :مواد و تجهیزات دندانپزشکی
که مشمول تخصیص ارز رسمی هستند نیز باید بر اساس
قیمتی که مبنای محاسباتی نرخ ارز رسمی است ،قیمتگذاری
شده و به فروش برسند .البته این فرآیندها در سامانه توزیع
انجام میشود و تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز
امور مربوط به تأمین مواد اولیه و ملزومات دندانپزشکی
و همچنین محاسبات و تسویهحسابها را در این سامانه
انجام میدهند».

مدیرکل فرآوردههای طبیعی ،سازمان غذا و دارو:

 230قلم از داروهایگیاهی
مجوز صادرات دارند

مدیرکل امور فرآوردههای طبیعی ،سنتی و مکمل سازمان غذا
و دارو گفت« :تعداد مجوزهای فراوردههای طبیعی با رشد
 5برابری از سال  87به  2هزار و  416مورد رسیده است».
به گزارش سپید به نقل از ایفدانا ،مهناز خانوی با اشاره به
اینکه تعداد مجوز فراوردههای طبیعی از سال  ۱۳۸۷تا سال
 96بیش از  5برابر رشد داشته است ،گفت« :در حال حاضر
تعداد مجوزهای فراوردههای طبیعی به  2هزار و  ۴۱۶مورد
میرسد ،همچنین صدور مجوز تولید فرآوردههای سنتی از
سال  86آغاز و به هزار و  ۲۵مورد رسیده است ».وی با اشاره
به مهمترین موانع توسعه تولید داروهای گیاهی در کشور،
تصریح کرد« :یکی از موانع تولید داروی طبیعی ،برداشت
بیرویه از منابع طبیعی ،همچین جمعآوری گیاهان از منابع
توسط افراد غیرمتخصص که امکان تقلب و آلودگیها را
افزایش میدهد و دخالت افراد غیرمتخصص وتعریف نشدن
شرح وظایف و اختیارات این افراد است».
خانوی بابیان اینکه  ۵۴دسته از بیماریهای دارای داروی
گیاهی هستند ،عنوان کرد« :بیشترین تمرکز و حجم داروهای
گیاهی روی سرماخوردگی و بیماریهای تنفسی ،گوارشی و
آرامبخشهاست ،بیش از هزار و  87فراورده دارای مجوز
بوده و بیش از  2هزار فرآورده ارزش تولید دارند ،رأی مثبت
برای تولید گرفتهاند ولی این موارد هنوز به تولید نرسیدهاند.
وی خاطرنشان کرد :داروهای سنتی حدود  ۳۹دسته بیماری
را تحت پوشش میدهند که در این حوزه بیش از ۶۰۰
فرآورده دارای مجوز بوده و به بیش از  ۴۰۰مورد همرأی
مثبت دادهشده و امیدواریم به تولید برسند».
وی عنوان کرد« :پیشنهاد میکنیم تولیدکنندگان به سمت
فرآوردههای جدید بروند و بازار رقابت را از فراوردههای
مشابه پُر نکنند در غیر این صورت با افت کیفیت و افت
خدمات روبرو میشوند».
وی با اشاره به چگونگی نظارت سازمان غذا و دارو
بر فراوردههای طبیعی و گیاهی ،تصریح کرد :نظارتهایی
(قبل از تولید و در طول خط تولید) بر کیفیت و اثر فرآورده
وجود دارد ،مطابق با استانداردهای جهانی بوده و از این نظر
فراوردههای تولیدی کام ً
ال قابلرقابت با سایر کشورها هستند.
همچنین گواهی صادرات برای  230قلم از فرآوردههای طبیعی
و داروهای گیاهی صادرشده است».
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اخبــار

 26هزار ایرانی در صف پیوند عضو
رییسواحدفراهمآوریاعضاپیوندیدانشگاهعلومپزشکیبوشهر
گفت 26« :هزار نفر بیمار در کل کشور در صف پیوند هستند».
به گزارش سپید به نقل از ایسنا ،علیرضا باقری افزود« :به طور
کلی ما از ابتدای راهاندازی واحد فراهمآوری اعضای پیوندی
دانشگاه علوم پزشکی ،در استان بوشهر  149اهدا عضو داشتیم
که حدود  150نفر از بیماران هموطن از این طریق به زندگی
بازگشتهاند».وی با بیان اینکه امسال در استان بوشهر 16 ،مورد
مرگ مغزی اتفاق افتاده است ،عنوان کرد« :از این تعداد 5 ،مورد
آن مناسب اهدا نبودهاند اما خانواده  9بیمار دیگر رضایت دادند که
اعضای بیمارشان اهدا شود .متاسفانه  2نفر از بیماران اهداکننده
پیش از اهدا ،فوت کردند و در کل از ابتدای سال تاکنون  7مورد
اهدا عضو در استان اتفاق افتاده است».

باقری یادآور شد« :شهرستان دشتستان بیشترین رقم اهدا
عضو را در استان بوشهر داشته است ».وی افزود« :طی چند
سال گذشته حدود  488بیمار پیوندی در استان بوشهر داشتیم
که از این تعداد  450نفر از بیماران مرگ مغزی پیوند گرفتهاند.
این آمار اهمیت فرهنگ اهدا عضو و بخشیدن حیات دوباره به
بیمارانی را نشان میدهد که به زندگی امید دارند».
رییس واحد فراهمآوری اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر گفت« :ما امیدواریم که متولیان این امر ،رسانهها و مسئوالن
کمک کنند تا این فرهنگ در میان خانوادهها جا بیفتد .زیرا اگرچه
این حرکت طی سالهای گذشته رشد بسیار خوبی داشته است
اما با وجود این تعداد بیمار پیوندی ،نیازمند شتاب بیشتری در
این امر حیاتی هستیم».

در پنل صنفی تخصصی مجمع عمومی انجمن اسالمی جامعه پزشکی به بحث گذاشته شد

راهحلهایی برای اقتصاد سالمت

سپید :در حاشیه مجمع عمومی انجمن اسالمی جامعه
پزشکی که چندی قبل در سالن اجالس سران برگزار
شد ،پنل صنفی تخصصی اقتصاد درمان هم با حضور
جمعی از صاحبنظران و فعاالن نظام سالمت ازجمله
محمدرضا ظفرقندی ،علی اعتصامپور و محمدرضا
واعظ مهدوی برگزار شد .این پنل توسط محمدتقی
حسینیطباطباییادارهمیشد.همچنینحیدرعلیعابدی
سخنگوی کمیسیون بهداشت و تعدادی از حاضران هم
نظرات خود را مطرح کردند.
به گزارش سپید ،در ابتدای این پنل ،محمدتقی حسینی
طباطبایی برخی از موضوعات مورد بحث را اینطور تشریح
کرد« :بودجه کلی دولت سال گذشته ،یک میلیون و دویست
میلیارد تومان بود .برای سال  98به یک میلیون و هفتصد
هزار تومان رسیده است .یعنی  40درصد افزایش پیدا کرده
است .درحالی که در سالهای  96و  10 ،97درصد افزایش
پیدا کرده بود .سوال اول این است که چرا بودجه دولت
40درصد اضافه شده ،در حالی که منابع عمومی و حقوقی
که به مردم پرداخت میشود ،تنها  8درصد افزایش داشته
است؟ بقیه آن  40درصد کجاست؟ بقیه این پول متعلق
به بانکها و شرکتهای دولتی است .از سویی وزارت
بهداشت در سال  ،97کاهش درآمد داشته است .درحالی
که دولت در سال  98برای وزارت بهداشت  23درصد
افزایش درآمد پیشبینی کرده است .بنابراین وقتی این
اعداد را کنار هم قرار میدهیم ،با یک داستان بیسر و ته
بودجهای برای سال  98مواجه میشویم که نشان میدهد
با این بودجه ،بعید است دولت بتواند در بخش سالمت
به اهداف خود برسد ».وی از محمدرضا واعظ مهدوی
خواست درخصوص موضوعات بودجهای توضیح دهد.

دبیر علمی کنگره سکته مغزی:

سکته مغزی در زمان طالیی
قابلدرمان است
دبیر علمی یازدهمین کنگره سکته مغزی ایران ارائه جدیدترین
دستاوردهای علمی در حوزه درمان سکتههای مغزی در کشور
خبر داد.
به گزارش سپید ،سیدحسین آقامیری متخصص مغز و اعصاب
در آستانه برگزاری یازدهمین کنگره سکته مغزی ،اظهار داشت:
«این کنگره اول تا سوم اسفند سال جاری در سالن همایشهای
کتابخانه ملی جنب هتل ارم تهران در بزرگراه حقانی برگزار
میشود و اساتید و صاحبنظران برجسته در این کنگره حضور
و جدیدترین دستاوردهای در زمینه سکته مغزی مورد بحث و
گفتوگو قرار میگیرد».وی با اشاره به اینکه تمرکز کنگره امسال
در زمینه مباحث آموزشی متخصصین مغز و اعصاب است ،گفت:
«درمان سکته مغزی روزبهروز در حال پیشرفت است و این در
حالی بوده که  ۱۵سال پیش درمانی وجود نداشته ولی اآلن
میتوان خدمات گستردهای را جهت نجات جان بیمار انجام داد».

دبیر علمی یازدهمین کنگره سکته مغزی ادامه داد« :این بیماری
قابل پیشگیری است و با راهنمایی مردم و تغییر سبک زندگی
میتوان عوامل خطر را کنترل کرد از طرفی سکته مغزی امروزه
کام ً
ال قابلدرمان است به شرط اینکه اقدام مناسب در زمان طالیی
انجام گیرد».وی تأکید کرد« :سکته مغزی در ساعات اولیه و یا به
عبارتی در  ۴ساعت و نیم طالیی قابلدرمان است و مردم باید
این عالئم این بیماری را بشناسند تا زمان را از دست ندهند ».دبیر
علمی یازدهمین کنگره سکته مغزی خاطرنشان کرد« :درمان حاد
سکته مغزی ،درمان پیشگیرانه سکته مغزی و درمان اختالالت
عروقی مغز از محورهای اصلی این کنگره است».
آقامیری گفت« :امسال میهمان خارجی چه بهصورت سخنران
چه بهصورت شرکتکننده نداریم و تعدادی از اساتید ایرانی مقیم
کشورهای دیگر از سایر دانشگاههای جهان جهت حضور در این
کنگره شرکت میکنند».
دبیرعلمییازدهمینکنگرهسکتهمغزیگفت«:یازدهمینکنگره
سکته مغزی ایران دارای  ۱۵امتیاز بازآموزی برای متخصصین مغز
و اعصاب و متخصصین قلب و عروق ،طب اورژانس و پزشکان
عمومی است».

ارقامی که دوبار در بودجه میآیند
محمدرضا واعظ مهدوی در پاسخ گفت« :اولین نکتهای
که باید به آن توجه کرد این است که حدود  70درصد
از درآمد اختصاصی وزارت بهداشت ،مجددا توسط
دولت تامین میشود .به همین دلیل در ذیل قوانین
بودجه سالیانه ،آیتمی وجود دارد تحت عنوان ارقام دوبار
محاسبه شده که این ارقام ،از سرجمع کسر میشود.
به دلیل اینکه یک بار بودجه عمومی رقمی را برای
بیمه درنظر میگیرد ،سپس پرداختیهای این بیمهها به
بخشهای دولتی ،تبدیل به درآمد اختصاصی شده و در
بخش درآمدهای اختصاصی یک بار دیگر درنظر گرفته
میشود .یعنی دوبار محاسبه میشود .بنابراین افزایش
درآمد اختصاصی در وزارت بهداشت ،از نظر ماهیتی و
از نظر بودجهای ،به هیچ عنوان به معنای افزایش دریافتی
از مردم نیست .بنابراین همانطور که اشاره کردم ،بخش
بزرگی از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت توسط
سازمان بیمه سالمت به دست آمده است ،بخشی از آن
را سازمان تامین اجتماعی پرداخت میکند و بخشی هم
توسط سایر بیمهها پرداخت میشود».
حسینی طباطبایی در ادامه اظهار داشت« :اینکه بیمه
سالمت 12 ،درصد افزایش بودجه دارد ولی درآمد
وزارت بهداشت  3درصد افزایش داشته است ،نشان
میدهد که حدفاصل این  12درصد تا  23درصد باید
از طریق پرداخت از جیب مردم تامین شود .دلیلم هم
این است که آقای دکتر نمکی اعالم کردهاند که ما هفت
بسته طرح تحول سالمت را کاهش میدهیم .یعنی بعضی
از خدمات از پوشش بیمهای کاهش پیدا خواهد کرد».
نکته دیگری که طباطبایی به آن اشاره کرد ،پیشپذیرش
گذاشتن برخی از دانشگاههای علوم پزشکی برای بیماران
بود .وی گفت« :اگر بیماری به بیمارستانی مراجعهکند،
پزشک نمیتواند او را پذیرش کند بلکه باید بیمار را به
بخش پیش پذیرش بفرستد ،پیش پذیرش هم بیمار را
برای معاینه سرپایی میفرستد تا ویزیت شود ،عکسها
و آزمایشهای الزم تهیه شود و  30درصد از پول را هم
پرداخت کند و آنگاه میتواند بستری شود .بنابراین در
سال آینده با این افزایش  23درصدی که برای درآمدهای
وزارت بهداشت درنظر گرفته شده ،پرداخت از جیب
مردم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد».
باز هم واعظ مهدوی پاسخ داد .مدیرعامل صندوق بیمه
اجتماعی کشاورزان و روستاییان باتوجه به سواالتی که
طباطبایی مطرح کرده بود ،گفت« :البته فراینده و بخشنامهها
و دستورالعملها بحث دیگری است اما من همچنان
تاکید میکنم که وجود عدد به عنوان درآمد اختصاصی
ذیل اعتبارات وزارت بهداشت ،الزاما به معنای دریافتی
از جیب مردم نیست».

اعتبارات طرح تحول از  16هزار می لیارد هم
کمتر است
وی بااشاره به این گفته سیدحسن هاشمی که مجموع
اعتباراتی که در این سالها صرف طرح تحول سالمت
شده 16 ،هزار میلیارد تومان بوده ،گفت« :من میخواهم
بگویم که تازه در محاسبه این عدد  16هزار میلیارد تومان
هم یک اشکالی وجود دارد و بودجه طرح تحول سالمت
از این عدد هم کمتر بوده است .به این معنا که در سال
 93به میزان  5700میلیارد تومان بودجه برای اعتبارات
این طرح پرداخت شد .در سال  94عملکری نداشت
و پولی برای طرح پرداخت نشد؛ درسال  95هم باز
عملکردی نداشت و اعتباراتی برای طرح تحول سالمت
پرداخت نشد ولی به اعتبارات دانشگاههای علوم پزشکی
 10درصد اضافه شد یعنی عملکرد  110درصد داشتند.
منتها در ساختار مالی بخش بهداشت و درمان این مشکل
وجود دارد که بخشی از هزینهها از محل درآمد اختصاصی
تامین میشود .مثال کارانه پزشکان ،پرداختی پرستاری،
پرداختی تخت -روز و نزدیک به ده پانزده آیتم دیگر از
محل درآمد اختصاصی هستند .عمال اتفاقی که افتاده این
است کهدولت  110درصد پول داد ولی چون این پول را
در محاسبه بودجه عمومی و اعتبارات عمومی دانشگاهها
داد ،برای انجام این تعهدات هزینه نشد .درواقع این یک
اشکال کارشناسی در نحوه پرداخت است .ما آب را از
سد آوردیم ولی به لولهای که میبایست تعدات پزشکان
و داروخانهها و  ...از طریق آن پرداخت میشد ،وصل
نکردیم و به لوله دیگری وصل کردیم .اتفاقا آن لوله هم
به زمینهای کشاورزی رسید ولی عملکردش عمال چیز
دیگری شد .بنابراین ترکیب درآمدها و تعهدات در ساختار
فعلی اینگونه است که برخی تهعدات اصوال باید از محل
درآمدهایاختصاصیانجامشود.اگردرآمداختصاصیداده
نشود و رشد نکند و جای دیگری داده شود ،این درآمدها
صرف مصارف دیگری میشود که شاید اولویت نباشند.
ولی باالخره ساختار موجود ما ساختاری نیست که همه
پولها را درون یک منبعی بریزیم و همه مخارج از درون
همان منبع بیرون بیاید .بلکه هرکدام ساختار خاصی دارد».

ماجرای تجاریسازی مطب پزشکان
در ادامه،نوبت به محمدرضا ظفرقندی رسید تا درباره
یکی از موضوعات مهم این روزهای جامعه پزشکی
سخن بگوید .رئیس شورای عالی و سرپرست سازمان
نظام پزشکی درخصوص الیحه مربوط به تجاریسازی
مطب پزشکان گفت« :درمورد بحث مطبها ،بحث بر
سر مناطق نیست بلکه کاربری مسکونی یا تجاری مطبها
مطرح شده است .شورای عالی استانها الیحهای را به
مجلس داده و مجلس هم تحویل گرفته و درواقع این
الیحه به صورت قانونی در مجلس اعالم وصول شده.
این هم که یک عدهای میگویند من میروم و این الیحه
را بیرون میآورم و چه میکنم و چه نمیکنم و با شعار
همراه است ،هیچکدام امکانپذیر نیست و جواب نمیدهد.
واقعیت این است که این کار باعث میشود هزینههای
مطبداری افزایش پیدا کرده و طبیعتا تعرفهها افزایش
پیدا خواهد کرد .یعنی قاعدتا وقتی یک کاربری مسکونی

به یک کاربری تجاری تبدیل شود ،هزینههای سرباری
آن هم بیشتر شده و این به دلیل باری که برای افزایش
تعرفه ایجاد میکند ،سازمان نظام پزشکی استدالال مخالف
است و مخالفت خودمان را هم صریحا اعالم کردهایم و
در نامهای که به آقای الریجانی نوشتیم هم این مطالب
را تشریح کردیم».
وی افزود« :این مسئله دو راه بیشتر ندارد .یا اینکه شورای
عالی استانها الیحه را پس بگیرد که من خیلی بعید
میدانم و یا اینکه بحث در مجلس مطرح شود و دالیل
برای نمایندگان توضیح داده شود و به این شکل جلوی
این کار گرفته شود .در هر صورت آن چیزی که واقعیت
دارد این است که امروزه کمتر از  3درصد از مطبها در
منطقه مسکونی است .اگر در همین تهران جستوجو
کنید میبینید که مطبها یا در مجتمعهای اداری هستند
یا در جاهای دیگر و اینکه استدالل شود وجود مطبها
در منطقه مسکونی باعث این مصوبه شده ،استدالل قوی
نیست و اگر قرار باشد وجود یک مطب در یک مجتمع
مشکلساز باشد ،حتی اگر آن مجتمع تجاری هم باشد،
باالخره آن مشکالت آنجا هم بوجود میآید».
دبیرکل انجمن اسالمی جامعه پزشکی ادامه داد« :در مورد
بحث قانون تعزیرات ،قانون بسیار نپخته و نسنجیده مطرح
شد و االن در دفتر رئیس قوه هست و هنوز این الیحه به
مجلس ارائه نشده است .در هرصورت اشکاالت زیادی
دارد .این قانون یک مقدار از اختیارات سازمان نظام وی با تاکید بر اینکه تعرفه باید واقعی تعیین شود ،اضافه
پزشکی را گرفته است ،اختیارات زیادی را برای بازرسین کرد« :تعرفه واقعی باید در بخش خصوصی چه در جراحی
وزارت بهداشت قرار داده است و درواقع بازرسان وزارت و چه در مطبداری دریافت شود و اگر اینچنین نباشد،
بهداشت را به عنوان ضابطان دادگستری قبول کرده است .آن بنگاه اقتصادی مجبور است که یا هر روز تخلف کند
ما هم میدانیم این اختیارات به کجا منجر خواهد شد یا اینکه خدماتش را کاهش دهد .اصال راه سومی وجود
که اینها چگونه میآیند ،چگونه میروند؛ چگونه راضی ندارد .و این مسئله هنوز هم در قانون وجود دارد .قانون نظام
میشوند ،چگونه راضی نمیشوند ،و یک بازرس هم پزشکی مصوب  1383مصوب مجمع تشخیص مصلحت،
میتواند علیالرأس یک مطب را پلمپ کند .نکته خیلی ارجاع شده از شورای نگهبان؛ قبول نشد ،مذاکره کردیم؛
خطرناک این الیحه ،بحث تحمیل حبس و محرومیت بازهم یکی دو بندش قبول نشد .و من تاسف میخورم
از حرفه است و این در ماده  10قانون به صورت خیلی که مباحثی که امروز در شورای شهر مطرح شده ،آن زمان
برجسته ارائه شده که اگر اشتباهی در تشخیص و طرح در قانون نظام پزشکی آمده بود .یعنی آقای جنتی مخالفتی
درمان بهوجود بیاید ،قاضی میتواند حکم حبس از  2کرد برای اینکه اگر یک عضو سازمان نظام پزشکی یک
تا  5سال صادر کند .به نظر من این مسئله ناشی از یک شهرستان از اقلیتهای دینی رای آورد ،این نمیتواند به
ناهماهنگی یا عدم شناخت از حوزه پزشکی است .ما نظام پزشکی بیاید .استداللش هم قانون نفی سبیل بود.
وقتی به دانشجویانمان تدریس میکنیم ،میگوییم هر بنابراین به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد .خدا
تشخیصی که میدهید ،باید حداقل  5تشخیص افتراقی رحمت کند آقای هاشمی رفسنجانی را که دفاع جانانهای
کنارش بگذاری یا اینکه میگوییم در جراحی اگه شخصی از این قانون کرد ،آقای خاتمی هم دفاع جانانهای کرد و
 100عمل آپاندیسیت انجام میدهد ،باید از بین این  100بسیاری دیگر .یادم است که آقای خاتمی آن روز گفت که
عمل جراحی 80 ،تا  85مورد آنها آپاندیسیت باشد و  15با این نظامی که امروز وجود دارد به نظر من اگر وزرای
تا  20مورد آپاندیسیت نباشد .یعنی اگر در هر  100مورد کشور هم از اقلیتهای دینی انتخاب شوند ،مشمول قانون
دقیقا به هدف زد ،به این معناست که یک تعداد زیادی نفی سبیل نمیشود .یادم است که ایشان حتی به نشانه
مریض را میس کرده ،کیست تخمدان را میس کرده و  »..اعتراض ،جلسه را ترک کرد و رفت .حتی یادم است در
ظفرقندی تاکید کرد« :به هرصورت به نظر من میرسد که همان جلسه یکی دو نفر از همکاران پزشکی که حضور
دو کار باید انجام داد .اول اینکه اعتراضات باید مطرح شود .داشتند ،متاسفانه بر علیه قانون نظام پزشکی رای دادند
همه باید احساس مسئولیت کنند .اجازه ندهیم قانون به ولی بههرحال قانون نظام پزشکی آن روز تصویب شد
تصویب برسد و تازه آن زمان شیون و زاری کنیم؛ و دوم و یکی از مصوباتش همین بود».
اینکه الزم است البی کنیم .ما در این زمینه مشغول کار سرپرست سازمان نظام پزشکی ادامه داد« :بههرحال اقتصاد،
هستیم .یک تیم هماهنگ را تشکیل دادهایم .هم از سازمان فراز و نشیبهای خاص خودش و دولت هم مشکالت
نظام پزشکی و هم از مجمع انجمنهای علمی تخصصی خاص خودش را دارد و اولویتبندیهایی انجام میدهد
و جامعه جراحان در این تیم حضور دارند .پیغامهایی به که این اولویتبندیها در بخش دولتی میتواند اعمال
رئیس قوه قضاییه دادهایم و ایشان هم پذیرفتهاند که در شود ولی اگر بخواهد به بخش خصوصی تحمیل شود،
این الیحه اشتباهات زیادی صورت گرفته و الیحه را نگه بخش خصوصی به جز آن دو راه فراری که اشاره کردم
داشتند و به معاونین خودشان دادهاند تا با نشستهایی که تن دادن به تخلف یا کاهش خدمات است ،نمیتواند
که با ما برگزار خواهند کرد ،این الیحه اصالح شود».
سیستم خودش را اداره کند .البته ما اعتقاد داریم وقتی
قرار باشد نظام پزشکی تعرفه را تعیین کند ،این باید
کامال محاسبهشده باشد؛ باید کامال واقعی باشد و توسط
نهاد قانونی تعیین تعرفهها کدام است؟
اختیار سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفهها هم موضوع کارشناسان اقتصادی ارزیابی شده باشد».
دیگری بود که ظفرقندی به آن پرداخت .وی گفت« :درمورد
ادامه در صفحه 5
تعرفهگذاری ،باید بگویم که اصل و استدالل قانون نظام
پزشکی که در سال  83تصویب شد ،این بود که تعرفه
خدمات بخش خصوصی را سازمان نظام پزشکی تعیین
کند .این استدالل داشت .استداللی که آن زمان مجلس هم
پذیرفت و به آن رای داد .باید توجه داشت که در بخش
خصوصی عدهای سرمایهگذاری میکنند برای اینکه از
سرمایهشان محافظت کنند و بتوانند یک اقدام اقتصادی
را انجام دهند .این اقدام اقتصادی در حوزه درمان باید
با سالمت کامل و ضمن حفظ حقوق کامل بیمار انجام
شود .در آن زمان ما با همکاران وزارت اقتصاد و وزارت
بازرگانی نشستهایی داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که
با درنظر گرفتن سود سرمایه ،استهالک سرمایه و سرباری
سرمایه و هزینه کار میتوان تعرفه واقعی را محاسبه کرد».
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دیـدگـاه

استاندار تهران در مراسم روز پرستار مطرح کرد

کمبود شدید تخت بیمارستانی دراستان تهران

علی اکبر ابراهیمی

مراسم روز پرستار صبح دیروز و با حضور استاندارد
تهرانوچندتننمایندگانمجلسدرمحلبیمارستان
لقمان تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سپید ،در این مراسم
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران ،پروانه
مافی و سیده فاطمه حسینی نمایندگان مردم تهران
در مجلس حضور داشتند که با حضور در پاویون
پرستاری به تعدادی از پرستاران شاخه گل اهدا
کردند و با تبریک والدت حضرت زینب (س) و
روز پرستار از خدمات آنان قدردانی کردند.
در حاشیه این مراسم استاندارد تهران در تشریح
اهداف برگزاری این مراسم گفت« :امروز در تقویم
رسمی کشور به مناسبت میالد حضرت زینب (س)
به نام روز پرستار نامگذاری شده و به دلیل صبر
و عطوفتی که پرستاران دارند به این نام مزین
شده است».
با استانداردهای بینالمللی پرستاری
فاصله داریم
وی افزود« :پرستاران به عنوان تکمیلکنندههای پروسه
درمان همراه کادر پزشکی در مراقبت و ارائه پروتکلهای
درمانی زحمات بسیار ارزشمندی میکشند و ما بر خود
وظیفه دانستیم که برای تشکر و قدردانی از این عزیزان
به بیمارستان لقمان بیاییم .خوشبختانه این مرکز یکی
از مراکز آموزشی با استانداردهای قابل قبولی در ارائه
خدمات درمانی است و شرایطی فراهم کرده که در ارتقاء
سالمت بیماران نقش بیبدیلی ایفا میکند .البته به دلیل
اینکه این مرکز در نقطه محرومی مستقر است بر ما فرض
بود که برای عرض خسته نباشید به کادر پزشکی و به
ویژه پرستاران این مرکز در این محل حضور پیدا کنیم».
استاندار تهران در ارزیابی از وضعیت پرستاری در کشور
اظهار داشت« :خوشبختانه کشور ما در حوزه پرستاری
توان علمی و تخصصی باالیی دارد به طوری که بسیاری
از کشورهای دنیا این درخواست را دارند که پرستاران

ایرانی در نظام درمانی آنها حضور داشته باشند ».محسنی
بندپی افزود« :بحمداهلل امروز در کشور از ظرفیت باالی
پرستاران به درستی استفاده میشود .ولی آنچه در این
بین مهم است این است که ما هنوز با استانداردهای
بینالمللی در خصوص میزان مناسب پرستار به ازای
تختهای بیمارستانی فاصله داریم .البته به لحاظ کیفی
امروز شرایط خوبی در این حوزه داریم اما باید به لحاظ
کمی نیز کمک شود تا پرستاران بهتر بتوانند امر مراقبت و
اجرای پروتکلهای تجویز شده را انجام دهند».
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص کمبود بیمارستان
در استان تهران گفت« :در حال حاضر شهرستانهای استان
تهران با کمبود شدید تخت بیمارستانی مواجه هستند.
برای مثال شهرستان مالرد با  400هزار نفر جمعیت تخت
بیمارستانی ندارد و یا بیمارستان اسالمشهر که با  40درصد
ظرفیت و به دلیل نبود امکانات در حال خدمات رسانی
است .یا همین بیمارستان لقمان علیرغم اینکه هر ساله

برنامه گسترش و توسعه فضای بیمارستانی دارد با کمبود
تخت و امکانات مواجه است و نیاز است که برای مراکز
آموزشی و درمانی جنوب شهر تهران و شهرستانهای
اطراف چه آنها که در دست ساخت هستند اعتبارات
ویژه در نظر گرفته شود .البته ردیف اعتباری برای این
مراکز وجود دارد ولی باید افزایش پیدا کند تا با افتتاح
این مراکز سطح خدمات افزایش پیدا کند».
محسنی بندپی تأکید کرد« :ما در زمان تدوین الیحه
بودجه جلساتی با نمایندگان دولت و مجلس داشتهایم و
پیگیر هستیم با هماهنگی دولت و مجلس شرایطی فراهم
شود تا سرانه فضای آموزشی و بیمارستانی شهر تهران و
شهرستانهای اطراف افزایش پیدا کند».
منشأ بوی نامطبوع ارتفاعات آرادکوه نیست
وی در خصوص منشأ بوی نامطبوع تهران و اخبار
مرتبط با آن گفت« :آن چیزی که مردم را نگران کرده این

بود که شاید بو ناشی از فعال شدن گسلهایی
باشد که در تهران وجود دارد .در حال حاضر
نزدیک به  16گسل در تهران وجود دارد اما ما به
چند دلیل اعالم کردیم که به این موضوع ارتباطی
ندارد .نخست اینکه تغییری در آبهای زیرزمینی
وجود نداشته است .دوم اینکه از چند روز قبل از
انتشار بوی نامطبوع هیچ لرزه و تکانهای ثبت نشده
بود و سوم اینکه در زلزلههایی که در مقاطع زمانی
و مکانی مختلف در کشور به وقوع پیوسته هیچ
ارتباطی بین انتشار بو ثبت نشده بود و حتی این
موضوع در هیچ کجای دنیا هم مسبوق به سابقه
نبوده است؛ بنابراین به این دالیل ارتباط این بو
با گسلها منتفی اعالم شد ».استاندار تهران ادامه
داد« :ما چندین بار تأکید کردیم که به دلیل اینکه
غلظت گاز  co2در بعضی از مناطق تهران داشتیم
منشأ بو نمیتواند مربوط به زبالهها باشد و قطع
به یقین این بو به یک ماده شیمیایی برمیگردد.
لذا اعالم کردیم که ماده شیمیایی که گاز  co2را
متصاعد میکند از نوع مواد شیمیایی مرکاپتانها
هستند و ما به وضوح اعالم کردیم که یا در محلی
نشتی وجود داشته و یا اینکه در یکی از صنایع مربوط به
فرآوردههای پالستیکی این ماده مورد استفاده قرار گرفته
است ».محسنی بندپی افزود« :البته اقداماتی را پژوهشکده
محیط زیست دانشگاه تهران در این خصوص انجام داده
و گزارش آن هم به صورت رسمی منتشر شده است که
بر اساس این گزارش در منطقهای در حوالی یافتآباد
غلظت  co2و ذرات معلق بیش از حد بوده و ما باید
به دنبال این منشأ بگردیم تا بفهمیم که آیا ریزش چنین
محلولی را در این مکان داشتهایم یا نه ».استاندار تهران
تصریح کرد« :البته خبری از قول ما منتشر شد که منشأ بو
شناسایی شده و حتی از ما نقل قول کردند که منشأ بود
محل دفن زبالهها در آرادکوه بوده که ما چنین چیزی را
نگفتهایم؛ زیرا سمت وزش باد در شهران تهران غرب به
شرق است و اعالم این موضوع که منشأ این ارتفاعات
است پایه علمی ندارد و بنده هم چنین موضوعی را
عنوان نکردهام».

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی:

قانونتعرفهگذاریخدماتپرستاری
بـایـد اجـرا شـود
سرپرست سازمان تأمین
اجتماعی گفت« :قانون
تعرفه گذاری خدمات
پرستاری و قانون سخت
و زیانآور بودن شغل
پرستاران در سازمان تأمین
اجتماعی باید اجرا شود».
به گزارش سپید به نقل
از ایرنا ،محمدحسن زدا
در مراسم جشن والدت حضرت زینب کبری (س) و روز
پرستار افزود« :چرا قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری
انجام نمیشود ،چرا نباید شغل پرستاری سخت و زیانآور
محسوب شود و اگر هست چرا اجرا نمیشود».
وی تصریح کرد« :مگر برای استفاده از مرخصی زایمان باید
شکایت کرد تا از  ٩ماه مرخصی آن استفاده کرد ».زدا اضافه
کرد« :چرا باید طرح تحول سالمت برای پزشکان اجرا شود اما
برای پرستاران اجرایی نمیشود ،اگر شکافی بین گروه پزشکی
و پرستاری باشد باید معنادار باشد ،باید توجه داشت که هر
دو یک تیم هستند اگر در این تیم پیروز شوند و یا شکست
بخورند ،با هم هستند ».وی با بیان اینکه باید تالش شود که
مشکالت پرستاران حل شود ،تصریح کرد« :یک رفتار پسندیده
پرستاران کار هزاران دارو را انجام میدهد و معتقدیم خط مقدم
درمان پرستاران هستند ».سرپرست سازمان تأمین اجتماعی
ادامه کرد« :در سازمان تأمین اجتماعی رفتار ،نگاه و لبخند
شما در بیمارستان و شعبه چیزی است که مردم ،این سازمان
را به واسطه آن ارزیابی میکنند ».وی گفت ١٠« :هزار و 5٠٠
تخت فعال در مراکز درمانی و بیمارستانی وابسته به سازمان
تأمین اجتماعی فعال هستند که هشت درصد کل تختهای
کشور میشوند .البته  ٧5درصد ضریب اشغال تخت در تأمین
اجتماعی است که این نشاندهنده فشار کاری به پرستاران به
خاطر فعالیت زیاد این قشر است ».گفتنی است در حال حاضر
 ١5هزار پرستار در  ٣٧٠مرکز درمانی و بیمارستانی وابسته به
تأمین اجتماعی مشغول فعالیت هستند .در پایان این مراسم
از  ٨٠پرستار نمونه استانهای مختلف کشور تجلیل شد.

راهحلهایی برای اقتصاد سالمت
ادامه از صفحه 4
مجری پنل در ادامه سوال دیگری را مطرح کرد .طباطبایی گفت« :در
الیحه بودجه سال ،98برای سازمان بیمه سالمت در سال  12 ،98هزار
میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است که این بودجه در سال
 10 ،97هزار و  700میلیارد تومان بود .یعنی حدود  12درصد افزایش.
از سویی دیگر درآمدهای وزارت بهداشت از حدود  30هزار میلیارد
تومانی که در سال گذشته بود ،به  35هزار میلیارد تومان افزایش پیدا
کرده است یعنی حدود  23درصد افزایش .بیمه تامین اجتماعی هم
قریب  20هزار میلیارد تومان خرج درمان مستقیم و غیرمستقیمش
است که اینها در بخش دولتی است .وقتی همین اعداد را در کنار
هم بگذاریم ،خواهیم دید که بعید است بیمه تامین اجتماعی و بیمه
سالمت بتوانند در سال آینده بیش از  15تا  20هزار میلیارد تومان
به بیمارستانها پول پرداخت کنند در حالی که بنابر این الیحه باید
حدود  28هزار میلیارد تومان پرداختی داشته باشند .این فاصله باعث
بدهیهای بیمهها به مراکز درمانی میشود و بدهیهای انباشتهای که
از سالهای قبل باقی مانده هم همچنان افتادهتر خواهد شد .حال سوال
این است که با توجه به این اوضاع نابسامان و درآستانه ورشکستگی
بیمهها و عدم توان پرداخت و طلب سنگین دانشگاههای علوم پزشکی
و لزوم ارائه خدمات ،چه میشود و چه باید کرد؟»
نوبت رسید به مدیر درمان
تامین اجتماعی استان اصفهان تا
نقطهنظرات خود را مطرح کند.
علی اعتصامپور اظهار داشت« :من
دوسال پیش پیشنهادی را مطرح
کردم که سازمان تامین اجتماعی
وارد کار کارشناسی بشود .در
اصفهان ما با استفاده از خرد
جمعی پزشکان و کارشناسان،
به یک جمعبندی رسیدیم .من معتقدم که نظام سالمت در حال حاضر
مشروط به سه مورد ،قابل مدیریت کردن هست».
اعتصامپور ادامه داد« :اول اینکه ما بدانیم و بپذیریم که اوضاع نظام
سالمت و صندوقهای بیمهای اصال خوب نیست .دوم اینکه اوضاع
نابسامان اقتصادی در بخش سالمت و جایگاه تضعیف شده بیمهها،
نیازمند مولفههایی ازجمله برقرار کردن گفتوگوی ملی بین نخبگان
نظام سالمت در بخشهای مختلف است .براساس برآوردی که ما
انجام دادیم ،فقط در اصفهان هزینههای ما از حدود  550میلیارد تومان
به  1500میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود .برای اینکه بتوانیم با این
مشکل مواجه شویم ،ما یک شورای هماهنگی درمان تشکیل دادیم که

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،رئیس نظام پزشکی ،بیمهها و
اصناف نظام سالمت در آن عضو هستند .این شورا تا مهر سال ،97
 24جلسه تشکیل داده است .این شورا ،کمیتهها و زیرکمیتههایی دارد.
براساس موارد پرهزینه 5 ،کمیته تشکیل شد .نتیجه این شد که خدمات
پرهزینه در این کمیتهها مطرح میشوند و باید به تایید کمیتهها برسند.
با این روش ما موفق شدیم بخش زیادی از هزینهها را کاهش دهیم».
در ادامه پنل ،حسینی طباطبایی از سخنگوی کمیسیون بهداشت
مجلس شورای اسالمی که در سالن حاضر بود ،خواست تا دقایقی
صحبت کند .حیدرعلی عابدی سخنان خود را با اشاره به گفتههای
همشهری خود ،علی اعتصامپور آغاز کرد« :بحث آقای دکتر اعتصامپور
این بود که ما نیازمند یک سیستم اسکرینینگ هستیم و بهوسیله این
سیستم میشود جلوی هزینههای اضافه را گرفت و بودجه را مدیریت
کرد .درواقع براساس پیشنهادی که آقای دکتر اعتصامپور مطرح کردند
و در اصفهان هم درحال اجراست ،میتوان هزینههای نظام سالمت را
مدیریت کرد بدون اینکه به کسی لطمهای وارد شود و ما معتقدیم این
کار باید در کل کشور اجرا شود».
عابدی موضوع دیگری را هم مطرح کرد و گفت« :در بحث طرح
تحول سالمت ،آقای دکتر واعظ مهدوی به صحبت وزیر سابق بهداشت
اشارهای کردند مبنی بر اینکه مجموعا برای این طرح 16 ،هزار میلیارد
تومان پول پرداخت شده است .این دقیقا مثل این میماند که همسر
شما همه اعضای خانوادهاش را دعوت کند و با کارت اعتباری شما
بهترین غذاها را هم سفارش دهد و بعد با شما تماس میگیرد که
وقتی داری به منزل میآید ،سر راه دو تا نوشابه هم بخر .وقتی به خانه
میروید ،یادتان میآید که فراموش کردهاید نوشابه بخرید و اینجاست
که همسرتان با ناراحتی به شما میگوید :کال دوتا نوشابه قرار بود برای
فامیل من هزینه کنی .این هزینه را هم نکردی؟»
وی پس از ذکر این مثال ،تصریح کرد« :واقعیت این است که برای
طرح تحول سالمت ،چند مورد اعتبار درنظر گرفته شده است .یک
درصد از مالیات بر ارزش افزوده 10 ،درصد هدفمندی یارانهها که
البته درمورد این یکی چانهزنی میکنند و تازه اینها همه غیر از عددی
است که دولت به بیمهها پرداخت میکند .اینکه گفته میشود درآمد
اختصاصی بیمارستانها افزایش پیدا کرده ،به چه معناست؟ یعنی از
بیمارستانها خدمت خریداری شده و خریدار هم بیمهها هستند .پول
بیمهها را چه کسی پرداخت میکند؟ پول بیمه تامین اجتماعی از حق
بیمه کارگران میآید ولی از صفر تا صد منابع بیمه سالمت را دولت
پرداخت میکنند».
در اینجا واعظ مهدوی صحبتهای عابدی را قطع کرد و گفت« :نه
اینطور نیست .بیمهها سرانه گرفتهاند .وقتی سرانه را دریافت کردهاند،
طبیعی است که باید پول بیمارستانها را هم بدهند .تعهد بیمه با بیمهشده

این است که  90درصد هزینهها را پرداخت کند .اصال به دولت ربطی
ندارد .عدم مدیریت بیمهها عاملی شده که نمیتواند هزینهها را کنترل کند».
عابدی گفت« :االن که دولت پول بیمهها را میدهد .یک بار  3هزار
میلیارد تومان پرداخت کرد که برای داروخانهها بود .یک بار دیگر 4
هزار میلیارد تومان پرداخت شد .بار دیگر جلسه تشکیل شد و 500
میلیون یورو قرار شد پرداخت شود .بههرحال همه اینها پولهایی است
که دولت پرداخت کرده و میکند .اینکه ما میگوییم  16هزار میلیارد
تومان درست نیست .این خرید کالنی که بیمهها میکنند هم جزئی از
درآمد وزارت بهداشت است .تنها فرقی که دارد این است که به جای
اینکه دولت مستقیما این پول را به وزارت بهداشت پرداخت کند ،به
صورت خرید خدمت انجام میشود .اما راهحل چیست؟»
سخنگوی کمیسیون بهداشت
مجلس افزود« :کم ادامه طرح تحول
سالمت در گرو این میدانم که این
طرح در همان ریلی حرکت کند
که برنامه ششم توسعه مشخص
کرده است تا بتواند به سالمت ادامه
دهد .اما چه راهحلهایی موجود
است؟ اول اینکه الزم است مجددا
در کتاب ارزش نسبی خدمات
تجدیدنظر کنیم و تعرفهها را کاهش دهند .که این راه عمال امکانپذیر
نیست .دوم اینکه صرفهجویی را در دستور کار قرار گیرد و به همان
صورتی که آقای دکتر توکلی گفتند مثال بگوییم شما اینقدر پول داری،
حاال هر کاری میخواهی بکن .اما با این روش هم عدهای از نیازمندان
واقعی از دریافت خدمات محروم میشوند .راهحل بهتر همان است
که در برنامه ششم توسعه هم آمده است .در این برنامه ،مسئله بسیار
روشن بیان شده است».
وی سپس به توضیح دو مورد از مهمترین مواردی که در ارتباط با نظام
سالمت در برنامه ششم توسعه آمده است ،پرداخت و گفت« :مواردی
که در برنامه ششم آمده و راهحل ماست ،اول ،الکترونیک کردن پرونده
بیماران است که اگر این اتفاق بیفتد ،چندین حسن دارد .همپوشانی
بیمهها حذف خواهد شد؛ جلوی مراجعات مکرر به متخصصین در یک
زمان خاص گرفته میشود؛ جلوی تجویز داروهای متعدد در یک فاصله
کوتاه زمانی گرفته میشود؛ و از همه مهمتر جلوی صدور دفترچههای
تقلبی گرفته شده و میلیاردها تومان صرفهجویی میشود».
نماینده مردم اصفهان در مجلس پیش از آنکه به مورد دوم بپردازد،
رو به واعظ مهدوی کرد و گفت« :من آقای دکتر واعظ مهدوی را
خیلی دوست دارم .ولی چرا ایشان میگویند ما روی هزینهها نمیتوانیم
برنامهریزی کنیم و فقط روی درآمدها باید کار کنیم؟ مگر ما میتوانیم

از این بیشتر از مردم درآمد کسب کنیم؟ سال گذشته  114هزار میلیارد
تومان درآمد مالیاتی پیشبینی کرده بودیم .ما از آن طرف به کارخانه
فشار میآوریم که مالیات بدهد و از آن طرف کارخانه توانش را ندارد
و تعطیل میشود و تازه آقای دکتر همتی در تامین اجتماعی باید بیمه
بیکاری هم به کارگران آن کارخانه پرداخت کند .ضمن اینکه حق
بیمهای هم دیگر از طرف این کارگران پرداخت نمیشود .این سیکل
معیوب را ما داریم ایجاد میکنیم به دلیل اینکه بر روی درآمدهای
مالیاتی فشار وارد میکنیم».
وی افزود« :دومین موردی که در برنامه ششم تصریح شده ،برقراری
نظام ارجاع است .االن با همه ما از این تماسها گرفته میشود که مثال
یک فوقتخصص درجه یک مغز و اعصاب به ما معرفی کنید چون مثال
همسرم سرش درد میکند .نظام ارجاع هم که یک سیستم نوپدیدی
نیست .بروید ببینید در انگیس و استرالیا و جاهای دیگر چگونه عمل
کردهاند .به هرحال اگر کسی میخواهد از خدمات دولتی استفاده کند،
الزم است که در سیستم ارجاع قرار بگیرد .بنابراین آنچه ما فعال میتوانیم
توصیه کنیم ،اجرای قانون برنامه ششم توسعه است».
پس از صحبتهای سخنگوی کمیسیون بهداشت ،دقایقی مجدد در
اختیار واعظ مهدوی قرار داده شد تا پاسخ گفتههای عابدی را بدهد.
وی گفت« :من یک بحث متدلوژی دارم که خواهش میکنم دوستان
توجه داشته باشند .ما باید بدانیم که هر صحبتی که میکنیم ،روی چه
ی تفکرات و اندیشههای توسعهای
صندلی نشستیم و میگوییم .صندل 
ی اندیشهها و راهبردهای کالن با صندلی خرد و بنگاه با هم
با صندل 
متفاوت است .صحبتهای آقای دکتر توسعهای بود و درست هم بود.
صحبتهایی که بنده راجع به بودجه کردم ،کالن بود .این درمقیاس
بودجه کالن ما کارایی در هزینهها نداریم و نمیتوانیم صرفهجویی
کنیم و لذا باید در بحث درآمدها برویم به سمتی که نسبت مالیاتی به
 GDPرا مثل همه کشورهای توسعه یافته برسانیم به اندازهای که مثال
در انگلیس  44درصد است ،در کشورهای دیگر اروپایی هم  38درصد،
 35درصد و به همین ترتیب .درواقع در کالن ،ما باید با مالیات امور
را اداره کنیم .صحبتهایی که آقای دکتر و دیگر دوستان انجام دادند،
در بعد خُ رد است .اینکه میگویم خُ رد ،البته اصال به این معنا نیست که
مسئله کوچکی است .به این معناست که درحوزه اقتصاد بیمارستان است.
حاال اینکه در اقتصاد درمان و اقتصاد بیمارستان میشود صرفهجویی
کرد یا نه ،بنده هم میگویم بله میشود .میشود نظام ارجاع را اجرا
کرد ،تجویز داروها را کنترل کرد و  ...منتها این در مقیاس بنگاه است.
اشکال ما این است که یک راهبردی که ممکن است برای بنگاه خوب
باشد را برای کشور اجرا میکنیم .یک راهبردی که ممکن است برای
درمان راهبرد درستی باشد را میآوریم در توسعه کشور .اما باید بدانیم
که جواب نمیدهد».
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شماره ششصدونودوهشت پانزده دی نودوهفت

پرسشی از متخصصان حوزه صنعت غذا در پی انتشار خبر تخلف در تولید فراوردههای حجیمشده ذرت

استفاده از ذرت دامی خطرناک است؟
«پفک با طعم گاو»« ،پفک
گاوی در بازار ایران»،
ندا احمدلو «استفاده از ذرت دامی برای
تهیه پفک»! اینها تیترهای
داغی بودند که برخی رسانهها در حوزه تغذیه
و در روزها و هفتههای اخیر بهوفور از آنها
استفاده کردند .ماجرا از آنجا شروع شد که
مسووالن سازمان غذا و دارو متوجه شدند دو
برندتولیدکنندهفراوردههایحجیمشدهذرت،
از ذرت تراریخته دامی بهجای ذرت انسانی
برای تهیه محصوالت خود استفاده کردهاند.
جهانبخش کیانپور ،سخنگوی سازمان غذا
و دارو ،اعالم کرده ،براساس اطالعاتی که به
دست آنها رسیده ،دو کارخانه مشهور تولید
فراوردههای حجیم ذرت از ذرت دامی برای
تولیدمحصوالتخوداستفادهکردهاندکهتایید
یا تکذیب این خبر نیاز به بررسی کارشناسانه
بیشتری خواهد داشت .بهگفته کیانپور ،اگر
قرار باشد کارخانهای بهجای ذرت انسانی از
ذرت دامی برای تهیه محصوالت خود استفاده
کند،بایداینموضوعرارویبرچسبمحصول
خود درج کند تا مصرفکننده تصمیم بگیرد
که آیا تمایلی به مصرف چنین محصولی
دارد یا نه .از طرف دیگر ،اگر کارخانهای
تصمیم به استفاده از ذرت دامی برای تهیه
محصوالت خود داشته باشد ،باید این موضوع
را با سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو در
میان بگذارد که بهطور حتم در این صورت،
مجوزهای بهداشتی الزم برای ادامه کار را
دریافت نخواهد کرد .او درباره استفاده از
ذرت دامی برای تهیه این قبیل محصوالت
میگوید« :اگر مشخص شود این دو برند معتبر
ازذرتدامیبرایتهیهاسنکهایحجیمبرپایه
ذرت استفاده میکردهاند ،بهطور حتم برخورد
قضایی و توقف تولید محصول در مورد آنها
اعمال خواهد شد زیرا بیشتر گروه هدف چنین
محصوالتی کودکان هستند و بههیچعنوان
نمیتوان بر سر سالمت بخش بزرگی از جامعه
هدف این محصوالت خطر کرد».

چرا ذرت دامی؟

باتوجهبهاطالعاتیکهدربارهاستفادهازذرتدامی
برای تهیه این محصوالت در دو کارخانه مشهور
بهدست آمده ،شاید این سوال برای خیلیها پیش
بیاید که اصال دلیل جایگزین کردن ذرت دامی با
ذرتانسانیدراینکارخانههاچهبودهاست؟علی
شریعتی ،عضو هیاتمدیره کانون صنایع غذایی
ایران ،با تاکید بر اینکه برای تولید اسنکهای
برپایه ذرت باید از ذرتهایی با درجه غذایی
استفاده شود ،میگوید« :با توجه به نوسانات اخیر
ارزی در کشور ،این روزها نهادههای دامی مانند

بهتر است بدانید ذرت
انسانی جزو محصوالت
درجه  1است که از
نظر مواد خوراکی ،عدم
آفتزدگی یا سالمت
در رتبه باالتری نسبت به ذرت دامی
قرار دارد .این درحالی است که ذرت
دامی ،ممکن است حاوی دانههای
شکسته ذرت ،مواد خارجی یا درجاتی
از آفتزدگی باشد و به همین دلیل
هم قیمت آن بسیار کمتر است.
از اینرو ،هرچند استفاده از ذرت
دامی برای محصوالت انسانی تقلب
یا تخلفی کامال آشکار است ،اگر این
محصوالت راهی بازار شده باشند
و شما هم یکی-دو بسته از آنها
را مصرف کرده باشید ،بهطور حتم
مشکل چندانی برای سالمتتان پیش
نخواهد آمد

ذرتی که بهعنوان خوراک دام مورد استفاده قرار
میگیرد ،با ارز دولتی  4200تومانی وارد کشور
میشود .این درحالی است که ذرتهایی با درجه
غذایی که مصارف انسانی دارند ،با ارز  8هزار
تومانی به کشور میآیند .از اینرو ،متاسفانه برخی
کارخانهها برای داشتن حاشیه سود بیشتر ،اقدام
به تهیه ذرت دامی با ارز ارزانتر و تبدیل آن به
خوراک انسانی کردهاند ».با اینحال ،وی معتقد
است با تخلف دو شرکت نباید دید مردم نسبت
به تمام محصوالت و کارخانههایی که بهصورت
سالم اقدام به فعالیت میکنند ،عوض شود .بهگفته
شریعتی ،ذرتهایی با درجه غذایی بیشتر در
صنعت غذاهای نیمهآماده ،شکالتسازی،
اسنکهای حجیم ،شربت فروکتوز و ...مورد
استفاده قرار میگیرند و ذرتهای حیوانی برای
خوراک دام یا صنعت چسبسازی به مصرف
میرسند.
وی به یک نکته جالب دیگر در صنعت تولید
فراوردههای حجیمشده ذرت هم اشاره میکند
و آن اینکه برخی کارخانهها ،ذرت را بهصورت
درسته تهیه و آن را به بلغور و محصول نهایی
تبدیل میکنند .این درحالی است که برخی
کارخانهها از ابتدا بلغور ذرت را برای تهیه
محصوالت خود خریداری میکنند .حاال این

دو کارخانه متخلف ،یکی ذرت را بهصورت
کامل و دیگری بهصورت بلغورشده تهیه کرده
است .از اینرو ،باز هم نیاز به کارشناسی
بیشتری وجود دارد تا مسووالن متوجه شوند
آیا آن کارخانه اطالعی از دامی بودن بلغور
ذرت داشته یا نه .در هر صورت ،نکته مهم
این است که تعطیلی کامل خط تولید برای
پیشگیری از بهخطر انداختن سالمت مردم و
مصرفکنندگان میتواند زنگ خطری جدی
برای سایر تولیدکنندگان باشد.

فراوردههای حجیمشده ذرت
چطور تولید میشوند؟

قبل از اینکه بدانیم این گروه از محصوالت
هستند و چطور تولید میشوند ،باید به این نکته
مهم اشاره کنیم که کلمه «پفک» ،یک برند تجاری
است که بهاشتباه میان مردم برای نامیدن همه
فراوردههای ذرت حجیمشده استفاده میشود.
دکتر محمدحسین عزیزی ،متخصص صنایع
غذایی و رئیس انجمن صنایع غذایی ایران،
درباره فرایند تولید این فراورده حجیمشده
ذرت میگوید« :ماده اصلی تشکیلدهنده این
فراوردههای حجیم ،بلغور ذرت است؛ یعنی از
ذرت شکسته و خردشده بهجای آرد ذرت در

تهیه انواع اسنکهای حجیم استفاده میکنند.
برای تولید این محصول ،ابتدا بلغور ذرت را
در دستگاهی به نام اِکستِرودِر میریزند و آن
را با کمی آب ترکیب میکنند .این ترکیب
تحت فشار بسیار زیادی قرار میگیرد تا حالتی
خمیری به خود بگیرد .در انتهای دستگاه،
قالبهای شکلدهنده ذرت حجیمشده قرار
دارند .زمانی که خمیر ذرت از تانک دستگاه
وارد قالب میشود ،از یک شریط فشار قوی
به یک شرایط فشار کم میرسد .به همین
دلیل هم بهطور ناگهانی خالء یا هوایی در
محصول نهایی ایجاد میشود که شکل پفکرده
یا هوادار این محصوالت را ایجاد میکند .ما در
اصطالح صنعت غذا به این حالت پفکرده،
حالت «متخلخل» میگوییم».
دکتر عزیزی درمورد زمان اضافه کردن
طعمدهندههای مختلف به اسنکها توضیح
میدهد« :فراوردههای حجیمشده ذرت که
بیشتر شما آنها را با نام پفک میشناسید ،پس
از خارج شدن از دستگاه کامال بدون رنگ و
بدون طعم هستند .از اینرو ،در ظرفهای
بزرگی بهصورت جداگانه سسی برای آنها آماده
میکنند .این سس مخلوطی از انواع ادویهها،
نمک ،رنگهای مجاز خوراکی ،پودر پنیر ،رب

گوجهفرنگی ،شکر و روغن است که قبل از
بستهبندی اسنکها روی آنها اسپری میشود».

رعایت چه نکاتی مهم است؟

دکتر عزیزی با تاکید بر اینکه کودکان زیر
 2سال بههیچعنوان نباید هیچ خوراکی
صنعتی مانند چیپس و پفک را مصرف کنند،
میافزاید« :کودکان زیر  2سال ،بهدلیل تکمیل
نشدن سیستم گوارشی بههیچعنوان نباید از
خوراکیهای صنعتی استفاده کنند .در غیر این
صورت ،ممکن است حساسیت یا مشکالت
گوارشی شدید برای آنها بهوجود بیاید .از طرف
دیگر ،نمک ،رنگهای خوراکی ،روغن و شکر
موجود در سس اسنکهای حجیمشده برپایه
ذرت نیز باعث میشوند مصرف مداوم آنها
به سایر گروههای سنی و جنسی هم توصیه
نشود .البته طبیعی است که تمام ترکیبات
موجود در این محصوالت براساس استاندارد
و دارای مجوز هستند ،اما به هرحال زیادهروی
در مصرف آنها میتواند مشکالتی را برای
مصرفکننده ایجاد کند».
رئیس انجمن صنایع غذایی ایران ،با اشاره به
اینکه تخلف دو کارخانه در تولید فراوردههای
حجیم ذرت با ذرت دامی در حال بررسی

است ،خاطرنشان میکند« :امکان اینکه سایر
اسنکهای حاوی بلغور ذرت یا آرد ذرت
موجود در این کارخانهها نیز با ذرت دامی
تهیه شده باشد هم وجود دارد اما
مصرفکنندگان نباید بیش از اندازه نگران
اینموضوعباشندزیراهمتخلفاینکارخانهها
در دست بررسی است و هم مصرف یکی-دو
مورد از چنین محصوالتی نمیتواند مشکلی
جدی برای سالمت ایجاد کند .بهتر است
بدانید ذرت انسانی یا ذرت با درجه غذایی
جزو محصوالت درجه  1است که از نظر
مواد خوراکی ،عدم آفتزدگی یا سالمت در
رتبه باالتری نسبت به ذرت دامی قرار دارد.
این درحالی است که ذرت دامی ممکن است
حاوی دانههای شکسته ذرت ،مواد خارجی
یا درجاتی از آفتزدگی باشد و به همین دلیل
هم قیمت آن بسیار کمتر از ذرتهایی با درجه
غذایی است .از اینرو ،هرچند استفاده از
ذرت دامی برای محصوالت انسانی تقلب یا
تخلفی کامال آشکار است ،اگر این محصوالت
راهی بازار شده باشند و شما هم یکی-دو
بسته از آنها را مصرف کرده باشید ،بهطور
حتم مشکل چندانی برای سالمتتان پیش
نخواهد آمد».

مهمترینعوارضخوردنفراوردههای حجیمشدهذرت

از چاقی تا پوسیدگی دندان

متاسفانه خیلی از کودکان یا حتی برخی
نوجوانان و افراد بزرگسال ،تمایل زیادی
ترجمه:
راضیه فیضی به مصرف روزانه انواع فراوردههای
حجیمشده ذرت دارند .این فراوردهها غیر
از ذرت ،حاوی ترکیبات دیگری هستند که باعث میشوند
متخصصان تغذیه استمرار مصرف آنها را کامال برای سالمت
مضر بدانند .انواع اسنکهای حجیمشده که ما آنها را بیشتر
با نام پفک میشناسیم ،میتوانند به صورت تفننی و حداکثر
ماهی یک مرتبه در برنامه غذایی شما جا بگیرند .بهتر است
بدانید مصرف بیشتر از این مقدار فراورده حجیمشده ذرت
میتواند عوارض فراوانی را برای شما یا فرزندتان ایجاد
کند که در ادامه به  6مورد از مهمترین آنها اشاره میکنیم.

 .1چاقی

متاسفانه ما گاهی از اسنکها برای کاهش استرس یا هنگام
تماشای برنامههای تلویزیونی استفاده میکنیم و در این موارد
خیلی متوجه نیستیم چه حجمی از آنها را میخوریم .از طرف
دیگر ،گاهی برخی کودکان عادت دارند هر روز حداقل یک
نوع فراورده حجیمشده ذرت را در میانوعدههای خود مصرف
کنند .بهتر است بدانید این فراوردهها حجم باالیی از کالری و
حجم بسیار محدودی از فیبر غذایی را در خود جا دادهاند .از
اینرو ،مصرف آنها تنها میتواند باعث باال رفتن میزان کالری
دریافتی روزانه و اضافهوزن ناشی از آن ،مخصوصا در کودکان
و افراد کمتحرک شود.

منبع :هفتهنامه سالمت

 .3یبوست

انواع فراوردههای حجیمشده ذرت به دلیل داشتن ترکیبات
کربوهیدراتی ،نمکی و شکری خود ،شدیدا باعث کمبود آب
در بدن میشوند .از طرف دیگر ،این فراوردهها فیبر غذایی
چندانی هم برای جبران این مشکل خود ندارند .به همین دلیل
ابتال به یبوست یا مشکالت گوارشی دیگر مانند ایجاد سنگینی
سر دل یا حس پری بیش از اندازه از شایعترین مشکالتی است
که در طرفداران این اسنکها ایجاد میشود.

 .4حساسیت در کودکان

یکی از موارد حساسیت غذایی که معموال نادیده گرفته میشود،
حساسیت به ذرت است .به همین دلیل هم شدیدا توصیه میشود
بههیچعنوان به کودکان زیر  2سال ،فراوردههای حاوی ذرت
ندهید و عالئم حساسیت به ذرت را در کودکان باالی  2سال
بشناسید .اگر فرزندتان بعد از مصرف فراوردههای حجیمشده
ذرت دچار بثورات پوستی ،بلع دردناک و حالت تهوع شد ،بهتر
است بدانید امکان مبتال شدن او به حساسیت به ذرت وجود
دارد .از طرف دیگر ،مصرف فراوردههای حاوی ذرت میتواند
شرایط بیماران مبتال به آسم را بدتر کند .پس باز هم توصیه
میشود که اگر فرزندتان مبتال به آسم یا بیماری تنفسی است،
بههیچعنوان او را با فراوردههای حجیمشده ذرت آشنا نکنید.

 .5نفخ و دلدرد

انواع فراوردههای حجیمشده ذرت حاوی درصد باالیی از نشاسته

هستند .زمانی که شما محصوالت حاوی نشاسته باال مصرف
میکنید ،ترکیبات نشاستهای در دستگاه گوارش میشکنند و
تبدیل به گاز میشوند .به همین دلیل هم خیلی از کودکان
با خوردن اسنکهای حاوی ذرت ،دچار نفخ و دلدرد شدید
میشوند .این محصوالت بههیچعنوان نباید حدود  2ساعت
قبل از وعدههای غذایی اصلی مصرف شوند و بهتر است در
یک وعده بیشتر از یک لیوان از آنها به مصرف نرسد تا کمترین
آسیب را برای فرزندتان در پی داشته باشد.

 .6پوسیدگی دندان

یکی دیگر از مهمترین و بزرگترین مشکالت ناشی از مصرف

فراوردههای حجیمشده ذرت ،افزایش احتمال پوسیدگی دندان
با خوردن آنهاست .ذرت بهخودیخود به دلیل وجود
کربوهیدرات خاصیت چسبندگی دارد .از طرف دیگر ،همین
ذرت برای تبدیل شدن به انواع اسنک ،با شکر و افزودنیهای
دیگر ترکیب میشود .زمانی که شما یا فرزندتان ،فراورده
حجیمشده ذرت مصرف میکنید ،مقداری از آن البالی دندانها
یا روی لثه باقی میمانند و احتمال پوسیدگی دندان را بهشدت
باال میبرند .از اینرو ،عالوه بر توصیه به کاهش شدید مصرف
این فراوردهها ،بهتر است فرزندتان را عادت بدهید حتما بعد
از مصرف هر نوع اسنکی ،دندانهای خود را با مسواک و آب
بشوید.

منبعHealth :

 .2سوءتغذیه

فراوردههای حجیمشده ذرت ،عالوه بر کالری دارای انواع
افزودنیها مانند رنگهای خوراکی ،شکر ،نمک و روغن هستند.
از اینرو ،مصرف آنها میتواند با ایجاد احساس سیری کاذب،

شانس غذا خوردن سالم را از بچهها بگیرد .تحقیقات نشان
دادهاند مصرف این اسنکها شدیدا با کاهش مصرف میوه ،سبزی
و وعدههای اصلی غذاهای خانگی در کودکان همراه است
که ارتباط مستقیمی با کمبودهای تغذیهای در بدن آنها دارد.

