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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».

