
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
مشاغل  و  حرفه  صاحبان  کلیه 
داروسازی  پیراپزشکی،  پزشکی، 
استفاده  به  ملزم  را  دامپزشکی  و 
آغاز  از  فروشگاهی  پایانه های  از 

سال ۹۸ کردند.
ایسنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
جلسه علنی نوبت صبح چهارشنبه، 
۶ الیحه  به تبصره  الحاقی یک  بند 
بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و 

آن را به تصویب رساندند.
صاحبان  کلیه  بند  این  براساس 
حرفه ومشاغل پزشکی، پیراپزشکی، 
مجوز  که  دامپزشکی  و  داروسازی 
فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت 
آموزش پزشکی، سازمان  درمان و 
سازمان  یا  و  ایران  پزشکی  نظام 
می شود  صادر  ایران  دامپزشکی 
نامه  آیین  چارچوب  در  مکلفند 
تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های 
و   ۱۳۶۶  /۱۲/  ۴ مصوب  مستقیم 

سال  ابتدای  از  آن  بعدی  الحاقات  و  اصالحات 
کنند. استفاده  فروشگاهی  پایانه  از   ۱۳۹۸

در جریان بررسی این بند مهرداد الهوتی پیشنهاد 
کرد:  بیان  راستا  این  در  و  داد  را  بند  این  حذف 
جدا  جامعه  در  مشاغل  سایر  از  پزشکان  »جامعه 
این  که  شده  ایجاد  جوی  امسال  متاسفانه  نیستند 

و  جامعه در حال تخلف هستند. در صدا و سیما 
می دهند  نشان  را  جامعه  این  گونه ای  به  رسانه ها 
واقعیت  این  که  هستند.  مالیاتی  فرار  حال  در  که 
مالیاتی در  ادامه اظهار کرد: »فرار  ندارد.« وی در 
هر صنفی وجود دارد. چگونه سازمان امور مالیاتی 
وصول  را  مالیات  فعال  یک  از  قدرت  با  می تواند 

را  مالیات  نمی تواند  پزشکان  جامعه  در  اما  کند 
نه  است  مالیاتی  امور  سازمان  مشکل  این  بگیرد 

پزشکان.« جامعه 
الهوتی افزود: »ما امروز در کشور ۳۰ تا ۴۰ هزار 
آنها  روی  به  را  خود  چشم  و  داریم  مالیاتی  فرار 
بسته و اکنون به سراغ جامعه پزشکان رفته ایم. این 

هجمه که به جامعه پزشکان وارد شد 
است.« غلط 

در ادامه یحیی کمالی پور در مخالفت 
با حذف این بند بیان کرد: »ما در این 
بند به دنبال ایجاد شفافیت هستیم. آنچه 
پایانه های  از  استفاده  با  که مهم است 
فروشگاهی شفافیت افزایش می یابد.« 
وی افزود: »در نهایت هدف ما از این 
بند ایجاد شفافیت است و توهینی به 

نمی کند.«  پزشکان  جامعه 
در ادامه نمایندگان بند الحاقی ۲ تبصره 
۶ الیحه بودجه ۹۸ را بررسی کرده و 
آن را به تصویب رساندند. به موجب 
این بند کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی 
خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، 
غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و 
۱۰ درصد  مکلفند  دولتی  شرکت های 
پزشکی  حق العمل  یا  حق الزحمه  از 
پزشکان را که به موجب دریافت وجه و 
صورت حساب های ارسالی به بیمه ها و 
یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، 
به عنوان علی الحساب مالیات کسر کند 
و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از حصول 
مبلغ صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی 

کند. واریز  کشور 
مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت ها 
این  الف  بند  مطابق  حقوقی  درآمد  عنوان  به  که 

تبصره مشمول کسر مالیات می گردد، نخواهد بود.

پزشکیان، نایب رئیس مجلس: 

این تصور که جامعه پزشکان
 خالف کار هستند، غلط است

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:  »این تصور که جامعه 
پزشکان خالف کار هستند و یا فرار مالیاتی دارند غلط بوده و در 

جامعه و مجلس چنین تصوری وجود ندارد.«
به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان در جلسه  علنی نوبت صبح 
و   ۹۸ بودجه ی  بررسی الیحه ی  در جریان  )چهارشنبه(  امروز 
بند الحاقی یک به تبصره ۶ این الیحه که مرتبط با ملزم کردن 
پزشکان به استفاده از پایانه های فروشگاهی در سال ۹۸ بود بیان 
کرد: »این که تصور شود پزشکان یا جامعه پزشکی خالف کار 
هستند و فرار مالیاتی دارند اشتباه است و در جامعه و مجلس 
نباید چنین تصوری وجود داشته باشد که امروز نیز وجود ندارد. 
اگر مشکلی نیز وجود دارد به خاطر چارچوب قانونی است که 

ما آن را می نویسیم.«

رئیس مرکز مدیریت پیوند عنوان کرد:

سکته های مغزی دومین 
عامل مرگ ومیر در بین 

بیماری های غیرواگیر
رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت 
از سکته های مغزی، ۲۴  ناشی  آمار فوت  ما  گفت: »در کشور 
نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است و دومین علت مرگ ومیر در 
»در سال  بیماری های غیرواگیر محسوب می شود.« وی گفت: 
۹۵ حدود ۵۴ بیمارستان در مراکز استان ها برای ارائه خدمات 
به بیماران سکته مغزی تحت عنوان کد ۷۲۴ تجهیز شدند که 

در سال ۹۶ با افزایش ۲۳ مرکز این خدمات بهبود پیدا کرد.«
شادنوش گفت: »علیرغم مرگ ومیرهایی که کماکان براثر سکته 
مغزی اتفاق می افتد، اثرات و عوارض ناشی از سکته مغزی در 
است،  کرده  پیدا  قابل توجهی  کاهش   ۷۲۴ طرح  اجرای  دوره 
مسئولین این کمیته به طور مداوم جلساتی را برگزار می  کنند و 
همواره به دنبال اصالح و بهبود این طرح هستند، دستگاه  های نیمه 
سبک مورد نیاز برای این طرح هم با همراهی کمیته در حال تعمیر 
است.« وی تصریح کرد: »در اجرای این طرح با مشکالت زیادی 
به خصوص کمبود نیرو های دوره دیده مواجه بودیم و متأسفانه در 
اجرای اکثر طرح  های جدید اینگونه موارد وجود دارد که باید 
برطرف شود، در حال حاضر طرح های زیادی در حال پیگیری 
و بررسی هستند و به زودی شاهد دستاورد های این تالش ها و 

فعالیت ها خواهیم بود.«

رئیس مرکز تحقیقات سالمت مردان:

مردان 5 برابر بیشتر از زنان در 
معرض حوادث ترافیکی هستند

رئیس مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری با اشاره 
به تفاوت نرخ امید زندگی در بین زنان و مردان، گفت: »میزان 
سرطان ها، تصادفات، خودکشی، بیماری های مقاربتی و بیماری های 
مزمن مانند بیماری های کبدی در بین مردان بیشتر از زنان است.«
 به گزارش سپید به نقل از وبدا، سیدجلیل حسینی در سومین 
کنگره سالمت مردان و یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات سالمت 
مردان و بهداشت باروری، اظهار داشت: »شغل مردان سخت تر از 
زنان است و طبیعتًا عواملی مانند عوامل مخاطره انگیز شغلی در 
سالمت مردان اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر حوادث ترافیکی 
در مردان ۵ برابر، اعتیاد ۱۰ برابر و سقوط از ارتفاع ۳ برابر بیشتر 
از زنان است، بنابراین باید به سالمت مردم توجه بیشتری کرد.«
وی افزود: »دالیل زیادی موجب می شود که مردان به سالمت خود 
اهمیت چندانی ندهند. وحشت از مراجعه به پزشکان، فقدان پزشک 
خانواده و بیمه، تأکید بر ویژگی ها و صفات مردانه مانند رویین 
تنی، نداشتن زمان کافی، هراس از آزمایش و چکاب و ابتال به 
بیماری و عدم تمایل برخی از مردان به  صرف هزینه های درمانی 
از مهم ترین دالیل توجه ناکافی مردان به سالمت خودشان است.«
دبیر انجمن های علمی وزارت بهداشت افزود: »اولین قدم برای 
سیاست گذاری در برنامه های اجرایی جهت بهبود سالمت مردان، 
اختصاص برنامه هایی صرفًا برای سالمت مادران است چون ایران 
در تأمین سالمت کودکان، نوزادان و مادران باردار برنامه ریزی ها 
و دستاوردهای ارزشمندی داشته بنابراین باید به سالمت مردان 

نیز ورود کنیم.«
حسینی خاطرنشان کرد: »از سال ۸۴ در کشور اطالع رسانی برای 
سالمت مردان را آغاز کردیم و در آن زمان ۵ کشور جهان در 
این زمینه برنامه داشتند، اما امروز همه کشورهای جهان به این 
مهم توجه زیادی دارند.« وی با اشاره به اطالع رسانی مناسب 
در زمینه سرطان پروستات، گفت: »خوشبختانه با اطالع رسانی 
با روش های  امروز  انجام شده  در سال های گذشته  که  خوبی 
با موارد پیشرفته و حاد  تشخیصی و آزمایش های ساده، کمتر 

سرطان پروستات روبرو هستیم.«

اخبــار 

شماره ۱۳۹۲ ۲ اسفند ۱۳۹۷
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به موجب مصوبه  مجلس؛

استفاده از کارتخوان برای جامعه پزشکی اجباری شد

فروکش  از  بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  معاون 
کردن موج اول آنفلوآنزا در کشور خبر داد و گفت: »با ادامه سرما در 
اسفند و فروردین ماه نیز ممکن است یک موج کوتاه دیگر هم از این 

بیماری داشته باشیم.«
به گزارش سپید، محمود نبوی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه در حال 
حاضر موج اولیه ویروس آنفلوآنزا در حال فروکش است، گفت: »امسال 
آنفلوآنزا نسبت به سال گذشته تفاوتی  بیماری  از نظر تعداد و شدت 
چندانی نداشتیم؛ به طور کلی سه نوع ویروس آنفلوآنزای فصلی داریم 

که شامل ویروس های H۳N۲ ،H۱N۱  و B هستند.«

امسال ویروس H3N2 آنفلوآنزا بیشتر بود
وی افزود: »در سال گذشته ویروس B شیوع بیشتری در کشور داشت و سال 
 H۳N۲ بودیم، اما امسال ویروس H۱N۱ ۱۳۹۵ نیز شاهد شیوع بیشتر آنفلوآنزای
آنفلوآنزا بیشتر بوده است، اما از نظر شدت و تعداد مبتالیان تفاوت چندانی 
با سال های قبل وجود ندارد. به هر حال یک درصد موارد ابتال به آنفلوآنزا به 
ذات الریه منجر می شود و تعدادی از بیماران هم بر همین اساس به بیمارستان 
می روند.«نبوی با بیان اینکه موج اول ویروس آنفوآنزا که از اواخر آذر ماه آغاز 
شده بود، در حال فروکش است، افزود: »البته ممکن است با ادامه سرما، موج 
دیگری از این بیماری نیز تا اوایل فروردین ماه ایجاد شود. بر همین اساس 
مردم باید مسایل بهداشتی را رعایت کنند. به این ترتیب وقتی سرما می خورند 
دو روز اول را استراحت کنند، به پزشک مراجعه کنند، با یکدیگر دست ندهند 
و روبوسی نکنند و دست هایشان را مرتبا بشویند. از طرفی اشخاصی که 
ضعف ایمنی دارند شامل مبتالیان به دیابت شدید، مصرف کنندگان داروهای 
کورتون دار، مبتالیان به برونشیت مزمن، بیماری های قلب و عروقی و نارسایی 
کبد نیز واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند.« معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت تاکید کرد: »در عین حال توصیه می کنیم افراد دارای ضعف 
ایمنی، اوایل پاییز هر سال واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند. بنابراین مجددا اعالم 
می کنم که امسال آنفلوآنزا شدت باالیی نداشت و در موج اول امسال هر سه 
نوع ویروس وجود داشتند، اما ویروس H۳N۲ بیشتر دیده شد. از طرفی از 
آنجایی که ویروس آنفلوآنزا تغییرپذیر است،  ممکن است انواع دیگر آن هم 
تغییراتی کرده و با ادامه سرما بروز پیدا کنند. فعال که موج اول فروکش کرده، 
اما اگر در اسفند و فروردین ماه هوا سرد شود، چون ویروس آنفلوآنزا در سرما 

بیشتر می شود، ممکن است یک موج کوتاه دیگر هم داشته باشیم.«

نبوی درباره میزان بستری های ناشی از ابتال به ویروس آنفلوآنزا در بیمارستان های 
کشور، گفت: »معموال در اپیدمی های آنفلوآنزا حدود پنج تا ۱۵ درصد جمعیت 
مبتال می شوند. امسال هم در کشور سه تا چهار درصد افراد به این ویروس 
مبتال شدند که بین نیم تا یک درصدشان نیاز به بستری پیدا می کنند. عمدتا 
افرادی بستری می شوند که بیماری زمینه ای داشته باشند. از طرفی افرادی هم 
که ناپرهیزی کنند و استراحت کافی نداشته باشند هم ممکن است در بیمارستان 

بستری شوند.«

بایدها و نبایدهای مصرف آنتی بیوتیک در آنفلوآنزا
وی با اشاره به مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک با مشاهده عالئم سرماخوردگی 
و آنفلوآنزا از سوی برخی افراد، گفت: »آنفلوآنزا یکی از ۱۰ تا ۱۵ ویروس 
سرماخوردگی است و همیشه در موج های آنفلوآنزا هم سایر ویروس ها به 
صورت کم وجود دارند، اما آن ویروس ها زیر دو درصد جامعه را درگیر 
می کنند. در عین حال باید توجه کرد که در ۸۰ درصد موارد بیماران مبتال به 
این ویروس ها به مصرف آنتی بیوتیک نیاز ندارند، اما اگر بیمار برونشیت یا تب 
داشته باشد، آن وقت مشخص می شود که به آنفلوآنزا مبتال شده و بین سه تا 
پنج روز آنتی بیوتیک می خورد.« نبوی افزود: »اگر بیماری همراه با تب و خلط 
چرکی نباشد، بیمار نباید خودسرانه آنتی بیوتیک مصرف کند، بلکه باید به پزشک 
مراجعه کند. در عین حال یک قانون »سه روز« هم در آنفلوآنزا داریم. به این 
صورت که وقتی می گوییم بیماری به آنفلوآنزا مبتال شده است که با تب و سرفه 
مراجعه کند، سپس به او می گوییم اگر بعد از سه روز تبت قطع نشد و 
بهتر نشدی مجددا مراجعه کن و اگر دیدیم عارضه ندارد، دارو تجویز 

می کنیم و اما اگر ذات الریه بود او را درمان می کنیم.«

دارو  کمبود  مطلقا  آینده  سال  که  این  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
نخواهیم داشت، گفت: »اما توصیه من این است که هزینه ها مطابق 

باشد.« با درآمدهای کشور 
به  گزارش سپید به نقل از  ایسنا، سعید نمکی در حاشیه جلسه هیات 
دولت در جمع خبرنگاران، با تاکید بر این که در سال آینده چیزی 
باره  این  در  داشت،  نخواهیم  مطلقا  اساسی  داروهای  کمبود  نام  به 
اظهار کرد: »من هرگز نگفته ام در زمینه دارو سال آینده سخت خواهد 
بود. من به همکارانم توصیه کرده ام که سال آینده کمربندها را باید 
محکم تر بندند و هزینه کردها منطبق با درآمدهای کمتر کشور باشد 

اقتصادی خارج شویم.« این فشارهای  از  بتوانیم  تا 
وی اضافه کرد: »هیچ کس از من سیگنالی دریافت نکرده است که 
مواجه  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  کمبود  با  آینده  سال  است  ممکن 
شویم. البته ممکن است برخی از پزشکان داروهای خارجی را نسخه 
موفقیت  با  را  خود  تست  مراحل  و  داشته  داخلی  مشابه  که  کنند 
این نوع داروها که مشابه داخلی  باشد. در مورد  پشت سر گذاشته 
از  برای حمایت  ما  کنیم.  را وارد  آنها  نمی بینیم که  نیازی  ما  دارند، 
دارند  داخلی  تجهیزاتی که مشابه  دارو و  اجازه ورود  داخلی  تولید 

را نمی دهیم و این به معنای کمبود دارو نیست.«
مالیاتی  فرار  رقم  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  بهداشت  وزیر 
باره  این  در  است،  تومان  میلیارد   ۷۰۰ و  هزار  شش  پزشکان 
هم  ها  پژوهش  مرکز  نیست.  درست  رقم  »این  داد:  توضیح 
رقم  درباره  البته  نیست.  درست  رقم  این  که  است  کرده  تاکید 
که  دارد  وجود  واقعیت  این  ولی  ندارم،  اطالعی  مالیاتی  فرار 
این  نمی توان  و  می شود  مشاهده  مالیاتی  فرار  اقشار  همه  در 

موضوع را انکار کرد.«
وی درباره قیمت دارو در سال آینده نیز گفت: »افزایش قیمت 
داروها  و  است  سنواتی  افزایش  حد  در  آینده  سال  در  داروها 

افزایش قیمت نخواهند داشت.« بیش از ۱۰ درصد 
آینده،  سال  برای  پزشکی  تعرفه های  مورد  در  همچنین  نمکی 
و  کارشناسی  تیم  یک  با  بیمه  عالی  »شورای  کرد:  خاطر نشان 
ارائه دهنده خدمات و  تا هم  حرفه ای تعرفه ها را بررسی کرده 
باشند.  از تعرفه ها حداکثر رضایت را داشته  هم گیرنده خدمات 
هنوز تعرفه ها مشخص نشده است و البته بیش از حد تورمی که در 

بودجه آمده است، نمی توانیم تعرفه های دولتی را افزایش دهیم.«

معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر از فروکش کردن موج اول آنفلوآنزا خبر داد

احتمال شروع موج دوم آنفلوانزا
مردم مراقب باشند

وزیر بهداشت:

تکلیف تعرفه های 98 هنوز مشخص نیست


