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استاندار تهران در مراسم روز پرستار مطرح کرد

علی اکبر ابراهیمی
 

مراسم روز پرستار صبح دیروز و با حضور استاندارد 
تهران و چند تن نمایندگان مجلس در محل بیمارستان 

لقمان تهران برگزار شد.
مراسم  این  در  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
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 نام گذاری شده و به دلیل صبر 
مزین  نام  این  به  دارند  پرستاران  که  و عطوفتی 

شده است.«

با استانداردهای بین المللی پرستاری
 فاصله داریم

وی افزود: »پرستاران به عنوان تکمیل کننده های پروسه 
درمان همراه کادر پزشکی در مراقبت و ارائه پروتکل های 
درمانی زحمات بسیار ارزشمندی می کشند 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 بی بدیلی ایفا می کند. 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 می شود. ولی آنچه در این 
استانداردهای  با  ما هنوز  این است که  بین مهم است 
ازای  به  پرستار  مناسب  میزان  بین المللی در خصوص 
تخت های 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 پروتکل های تجویز شده را انجام دهند.«
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص کمبود بیمارستان 
در استان تهران گفت: »در حال حاضر شهرستان های استان 
تهران با کمبود شدید تخت بیمارستانی مواجه هستند. 
برای مثال شهرستان مالرد با 400 هزار نفر جمعیت تخت 
بیمارستانی ندارد و یا بیمارستان اسالمشهر که با 40 درصد 
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 شهرستان های 
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 داشته ایم و 
پیگیر هستیم با هماهنگی دولت و مجلس شرایطی فراهم 
شود تا سرانه فضای آموزشی و بیمارستانی شهر تهران و 

شهرستان های 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 گسل هایی 
در حال حاضر  دارد.  تهران وجود  در  که  باشد 
نزدیک به 16 گسل در تهران وجود دارد اما ما به 
چند دلیل اعالم کردیم که به این موضوع ارتباطی 
ندارد. نخست اینکه تغییری در آب های زیرزمینی 
وجود نداشته است. دوم اینکه از چند روز قبل از 
انتشار بوی نامطبوع هیچ لرزه و تکانه ای ثبت نشده 
بود و سوم اینکه در زلزله هایی 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 گسل ها منتفی اعالم شد.« استاندار تهران ادامه 
داد: »ما چندین بار تأکید کردیم که به دلیل اینکه 
غلظت گاز co2 در بعضی از مناطق تهران داشتیم 
منشأ بو نمی تواند مربوط به زباله ها باشد و قطع 
به یقین این بو به یک ماده شیمیایی برمی گردد. 
لذا اعالم کردیم که ماده شیمیایی که گاز co2 را 
متصاعد می کند از نوع مواد شیمیایی مرکاپتان ها 
هستند و ما به وضوح اعالم کردیم که یا در محلی 
نشتی وجود داشته و یا اینکه در یکی از صنایع مربوط به 
فرآورده های 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 منطقه ای در حوالی یافت آباد 
غلظت co2 و 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 داشته ایم 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 زباله ها در آرادکوه بوده که ما چنین چیزی را 
نگفته ایم؛ زیرا سمت وزش باد در شهران تهران غرب به 
شرق است و اعالم این موضوع که منشأ این ارتفاعات 
بنده هم چنین موضوعی را  ندارد و  پایه علمی  است 

عنوان نکرده ام.«

دیـدگـاه

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی:

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
بـایـد اجـرا شـود

تأمین  سازمان  سرپرست 
»قانون  گفت:  اجتماعی 
خدمات  گذاری  تعرفه 
پرستاری و قانون سخت 
شغل  بودن  زیان آور  و 
پرستاران در سازمان تأمین 
اجتماعی باید اجرا شود.«
نقل  به  سپید  گزارش  به 
از ایرنا، محمدحسن زدا 

در مراسم جشن والدت حضرت زینب کبری )س( و روز 
پرستاری  خدمات  گذاری  تعرفه  قانون  »چرا  افزود:  پرستار 
انجام نمی شود، چرا نباید شغل پرستاری سخت و زیان آور 

محسوب شود و اگر هست چرا اجرا نمی شود.«
وی تصریح کرد: »مگر برای استفاده از مرخصی زایمان باید 
شکایت کرد تا از 9 ماه مرخصی آن استفاده کرد.« زدا اضافه 
کرد: »چرا باید طرح تحول سالمت برای پزشکان اجرا شود اما 
برای پرستاران اجرایی نمی شود، 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 می دهد 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 می کنند.« وی گفت: »10 هزار و 500 
تخت فعال در مراکز درمانی و بیمارستانی وابسته به سازمان 
تأمین اجتماعی فعال هستند که هشت درصد کل تخت های 
کشور می شوند. البته 75 درصد ضریب اشغال تخت در تأمین 
اجتماعی است که این نشان دهنده فشار کاری به پرستاران به 
خاطر فعالیت زیاد این قشر است.« گفتنی است در حال حاضر 
15 هزار پرستار در 370 مرکز درمانی و بیمارستانی وابسته به 
تأمین اجتماعی مشغول فعالیت هستند. در پایان این مراسم 

از ٨0 پرستار نمونه استان های مختلف کشور تجلیل شد.
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مجری پنل در ادامه سوال دیگری را مطرح کرد. طباطبایی گفت: »در 
الیحه بودجه سال9٨، برای سازمان بیمه سالمت در سال 9٨، 12 هزار 
میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است که این بودجه در سال 
97، 10 هزار و 700 میلیارد تومان بود. یعنی حدود 12 درصد افزایش. 
از سویی دیگر درآمدهای وزارت بهداشت از حدود 30 هزار میلیارد 
تومانی که در سال گذشته بود، به 35 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا 
کرده است یعنی حدود 23 درصد افزایش. بیمه تامین اجتماعی هم 
قریب 20 هزار 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 15 تا 20 هزار میلیارد تومان 
به بیمارستان ها پول پرداخت کنند در حالی که بنابر این الیحه باید 
حدود 2٨ هزار میلیارد تومان پرداختی داشته باشند. این فاصله باعث 
بدهی های بیمه ها به مراکز درمانی می شود و بدهی های انباشته ای که 
از سال های قبل باقی مانده هم همچنان افتاده تر خواهد شد. حال سوال 
این است که با توجه به این اوضاع نابسامان و درآستانه ورشکستگی 
بیمه ها و عدم توان پرداخت و طلب سنگین دانشگاه های علوم پزشکی 

و لزوم ارائه خدمات، چه می شود و چه باید کرد؟«
درمان  مدیر  به  رسید  نوبت 
تامین اجتماعی استان اصفهان تا 
نقطه نظرات خود را مطرح کند. 
علی اعتصام پور اظهار داشت: »من 
دوسال پیش پیشنهادی را مطرح 
کردم که سازمان تامین اجتماعی 
در  بشود.  کارشناسی  کار  وارد 
خرد  از  استفاده  با  ما  اصفهان 
کارشناسان،  و  پزشکان  جمعی 
به یک جمع بندی رسیدیم. من معتقدم که نظام سالمت در حال حاضر 

مشروط به سه مورد، قابل مدیریت کردن هست.«
اعتصام پور ادامه داد: »اول اینکه ما بدانیم و بپذیریم که اوضاع نظام 
سالمت و صندوق های بیمه ای اصال خوب نیست. دوم اینکه اوضاع 
نابسامان اقتصادی در بخش سالمت و جایگاه تضعیف شده بیمه ها، 
نیازمند مولفه هایی ازجمله برقرار کردن گفت وگوی ملی بین نخبگان 
ما  که  برآوردی  براساس  است.  مختلف  بخش های  در  سالمت  نظام 
انجام دادیم، فقط در اصفهان هزینه های ما از حدود 550 میلیارد تومان 
به 1500 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود. برای اینکه بتوانیم با این 
مشکل مواجه شویم، ما یک شورای هماهنگی درمان تشکیل دادیم که 

بیمه ها و  رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رئیس نظام پزشکی، 
اصناف نظام سالمت در آن عضو هستند. این شورا تا مهر سال 97، 
24 جلسه تشکیل داده است. این شورا، کمیته ها و زیرکمیته هایی دارد. 
براساس موارد پرهزینه، 5 کمیته تشکیل شد. نتیجه این شد که خدمات 
پرهزینه در این کمیته ها مطرح می شوند و باید به تایید کمیته ها برسند. 
با این روش ما موفق شدیم بخش زیادی از هزینه ها را کاهش دهیم.«

بهداشت  کمیسیون  سخنگوی  از  طباطبایی  حسینی  پنل،  ادامه  در 
دقایقی  تا  بود، خواست  در سالن حاضر  که  اسالمی  مجلس شورای 
به گفته های  اشاره  با  را  صحبت کند. حیدرعلی عابدی سخنان خود 
همشهری خود، علی اعتصام پور آغاز کرد: »بحث آقای دکتر اعتصام پور 
این بود که ما نیازمند یک سیستم اسکرینینگ هستیم و به وسیله این 
سیستم می شود جلوی هزینه های اضافه را گرفت و بودجه را مدیریت 
کرد. درواقع براساس پیشنهادی که آقای دکتر اعتصام پور مطرح کردند 
و در اصفهان هم درحال اجراست، می توان هزینه های نظام سالمت را 
مدیریت کرد بدون اینکه به کسی لطمه ای 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 
اشاره ای کردند مبنی بر اینکه مجموعا برای این طرح، 16 هزار میلیارد 
تومان پول پرداخت شده است. این دقیقا مثل این می ماند که همسر 
شما همه اعضای خانواده اش را دعوت کند و با کارت اعتباری شما 
که  می گیرد  تماس  شما  با  بعد  و  دهد  سفارش  هم  را  غذاها  بهترین 
وقتی داری به منزل می آید، سر راه دو تا نوشابه هم بخر. وقتی به خانه 
می روید، یادتان می آید که فراموش کرده اید نوشابه بخرید و اینجاست 
که همسرتان با ناراحتی به شما می گوید: 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 
اعتبار درنظر گرفته شده است. یک  طرح تحول سالمت، چند مورد 
یارانه ها که  افزوده، 10 درصد هدفمندی  ارزش  بر  مالیات  از  درصد 
البته درمورد این یکی چانه زنی می کنند و تازه اینها همه غیر از عددی 
است که دولت به بیمه ها پرداخت می کند. اینکه گفته می شود درآمد 
از  یعنی  به چه معناست؟  پیدا کرده،  افزایش  بیمارستان ها  اختصاصی 
بیمارستان ها خدمت خریداری شده و خریدار هم بیمه ها هستند. پول 
بیمه ها را چه کسی پرداخت می کند؟ پول بیمه تامین اجتماعی از حق 
بیمه کارگران می آید ولی از صفر تا صد منابع بیمه سالمت را دولت 

پرداخت می  کنند.«
در اینجا واعظ مهدوی  صحبت های عابدی را قطع کرد و گفت: »نه 
اینطور نیست. بیمه ها سرانه گرفته اند. وقتی سرانه را دریافت کرده اند، 
طبیعی است که باید پول بیمارستان ها را هم بدهند. تعهد بیمه با بیمه شده 

این است که 90 درصد هزینه ها را پرداخت کند. اصال به دولت ربطی 
ندارد. عدم مدیریت بیمه ها عاملی شده که نمی تواند هزینه ها را کنترل کند.«

عابدی گفت: »االن که دولت پول بیمه ها را می دهد. یک بار 3 هزار 
میلیارد تومان پرداخت کرد که برای داروخانه ها بود. یک بار دیگر 4 
هزار میلیارد تومان پرداخت شد. بار دیگر جلسه تشکیل شد و 500 
میلیون یورو قرار شد پرداخت شود. به هرحال همه اینها پول هایی است 
که دولت پرداخت کرده و می کند. اینکه ما می گوییم 16 هزار میلیارد 
تومان درست نیست. این خرید کالنی که بیمه ها می کنند 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 می شود. اما راه حل چیست؟« 
سخنگوی کمیسیون بهداشت 
مجلس افزود: »کم ادامه طرح تحول 
سالمت در گرو این می دانم که این 
طرح در همان ریلی حرکت کند 
که برنامه ششم توسعه مشخص 
کرده است تا بتواند به سالمت ادامه 
دهد. اما چه راه حل هایی موجود 
است؟ اول اینکه الزم است مجددا 
خدمات  نسبی  ارزش  کتاب  در 
تجدیدنظر کنیم و تعرفه ها را کاهش دهند. که این راه عمال امکانپذیر 
نیست. دوم اینکه صرفه جویی را در دستور کار قرار گیرد و به همان 
صورتی که آقای دکتر توکلی گفتند مثال بگوییم شما اینقدر پول داری، 
حاال هر کاری می خواهی بکن. اما با این روش هم عده ای از نیازمندان 
واقعی از دریافت خدمات محروم می شوند. راه حل 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 راه حل ماست، اول، الکترونیک کردن پرونده 
بیماران است که اگر این اتفاق بیفتد، چندین حسن دارد. همپوشانی 
بیمه ها حذف خواهد شد؛ جلوی مراجعات مکرر به متخصصین در یک 
زمان خاص گرفته می شود؛ جلوی تجویز داروهای متعدد در یک فاصله 
کوتاه زمانی گرفته می شود؛ و از همه مهمتر جلوی صدور دفترچه های 

تقلبی گرفته شده و میلیاردها تومان صرفه جویی می شود.«
نماینده مردم اصفهان در مجلس پیش از آنکه به مورد دوم بپردازد، 
را  مهدوی  واعظ  دکتر  آقای  »من  و گفت:  کرد  مهدوی  واعظ  به  رو 
خیلی دوست دارم. ولی چرا ایشان می گویند ما روی هزینه ها نمی توانیم 
برنامه ریزی کنیم و فقط روی درآمدها باید کار کنیم؟ مگر ما می توانیم 

از این بیشتر از مردم درآمد کسب کنیم؟ سال گذشته 114 هزار میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی پیش بینی کرده بودیم. ما از آن طرف به کارخانه 
فشار می آوریم که مالیات بدهد و از آن طرف کارخانه توانش را ندارد 
و تعطیل می شود و تازه آقای دکتر همتی در تامین اجتماعی باید بیمه 
حق  اینکه  کند. ضمن  پرداخت  کارخانه  آن  کارگران  به  هم  بیکاری 
بیمه ای هم دیگر از طرف این کارگران پرداخت نمی شود. این سیکل 
درآمدهای  روی  بر  اینکه  دلیل  به  می کنیم  ایجاد  داریم  ما  را  معیوب 

مالیاتی فشار وارد می کنیم.«
وی افزود: »دومین موردی که در برنامه ششم تصریح شده، برقراری 
نظام ارجاع است. االن با همه ما از این تماس ها گرفته می شود که مثال 
یک فوق تخصص درجه یک مغز و اعصاب به ما معرفی کنید چون مثال 
همسرم سرش درد می کند. نظام ارجاع هم که یک سیستم نوپدیدی 
نیست. بروید ببینید در انگیس و استرالیا و جاهای دیگر چگونه عمل 
کرده اند. به هرحال اگر کسی می  خواهد از خدمات دولتی استفاده کند، 
الزم است که در سیستم ارجاع قرار بگیرد. بنابراین آنچه ما فعال می توانیم 

توصیه کنیم، اجرای قانون برنامه ششم توسعه است.«
پس از صحبت های سخنگوی کمیسیون بهداشت، دقایقی مجدد در 
اختیار واعظ مهدوی قرار داده شد تا پاسخ گفته های عابدی را بدهد. 
وی گفت: »من یک بحث متدلوژی دارم که خواهش می کنم دوستان 
توجه داشته باشند. ما باید بدانیم که هر صحبتی که می کنیم،  روی چه 
صندلی نشستیم و می گوییم. صندلی  تفکرات و اندیشه های توسعه ای 
با صندلی  اندیشه ها و راهبردهای کالن با صندلی  خرد و بنگاه با هم 
متفاوت است. صحبت های آقای دکتر توسعه ای بود و درست هم بود. 
صحبت هایی که بنده راجع به بودجه کردم، کالن بود. این درمقیاس 
نمی توانیم صرفه جویی  و  نداریم  هزینه ها  در  کارایی  ما  کالن  بودجه 
کنیم و لذا باید در بحث درآمدها برویم به سمتی که نسبت مالیاتی به 
GDP را مثل همه کشورهای توسعه یافته برسانیم به اندازه ای که مثال 
در انگلیس 44 درصد است، در کشورهای دیگر اروپایی هم 3٨ درصد، 
35 درصد و به همین ترتیب. درواقع در کالن، ما باید با مالیات امور 
را اداره کنیم. صحبت هایی که آقای دکتر و دیگر دوستان انجام دادند، 
در بعد ُخرد است. اینکه می گویم ُخرد، 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 می شود صرفه جویی 
کرد یا نه، بنده هم می گویم بله می شود. می شود 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 می کنیم. یک راهبردی که ممکن است برای 
درمان راهبرد درستی باشد را می آوریم در توسعه کشور. اما باید بدانیم 

که جواب نمی دهد.«

راه حل هایی برای اقتصاد سالمت

کمبود شدید تخت بیمارستانی دراستان تهران


