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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
دستورالعمل ستاد نوروزی را به روسای 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور، ابالغ 

کرد.
وزیر  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
کلیه  کاری  برنامه  تنظیم  بر  بهداشت 
بیمارستان های وابسته به دانشگاه ها اعم 
از عمومی دولتی و خصوصی به منظور 
ارائه خدمات درمانی به افراد مراجعه کننده 
به این مراکز در ایام تعطیالت، تاکید کرد.
همچنین در این دستورالعمل آمده است: 
»اورژانس های بیمارستانی با ظرفیت کامل 
و رسیدگی به موارد اعزام و حوادث غیر 
مترقبه در اسرع وقت از طریق واحدهای 
چرخه  هدایت،  ستادهای  و   EOC
قطعًا  و  کرده  کامل  را  خدمت رسانی 

انجام آن ضروری است.«
ستاد  دستورالعمل  در  بهداشت  وزیر 
نوروزی تاکید کرده است: »علی رغم حجم 
باالی کار مراکز اورژانس پیش بیمارستانی 
در این ایام، انتظار دارد در زمان ضرورت 
و نیاز، همکاری الزم در اعزام بیماران از 

به مراکز  از مراکز روستایی  بیمارستان ها و همچنین 
درمانی را معمول دارند تا اختاللی در اعزام بیماران 

بدحال به مراکز ریفرال صورت نپذیرد.«
همچنین در این دستورالعمل تاکید شده است: »به منظور 
پیشگیری از اختالل ارائه خدمت در عرضه دارو در 
ایام نوروز، به طریقی برنامه ریزی گردد که در این ایام 
تعداد کافی داروخانه خصوصی عالوه بر داروخانه های 
دولتی به صورت نیمه وقت و شبانه روزی، به ویژه در 
شهرهای مسافرپذیر، به صورت کشیک فعال باشند. 
همچنین فعالیت مستمر داروخانه های تامین کننده دارو 

برای بیماران خاص مورد توجه اکید قرار گیرد.«
متن کامل دستورالعمل ابالغی از سوی وزیر بهداشت 
به روسای دانشگاه های علوم پزشکی به این شرح است:

با سالم 
با تبریک سال نو به شما و همکاران محترمتان به اطالع 
می  رساند؛ ضمن تاکید بر اجرای همه دستورالعمل های 
ارسالی معاونین محترم و واحدهای تابعه وزارت، تحت 
عنوان دستورالعمل ستاد نوروزی، ضرورری است کلیه 
واحدهای تخصصی وابسته به دانشگاه ها موارد ذیل 

را مد نظر قرارداده و اجرا نمایند.«
1-  برنامه کاری کلیه بیمارستان های وابسته به دانشگاه، 
عمومی دولتی و خصوصی به گونه ای تنظیم گردد که 
در ایام تعطیالت همه افراد مراجعه کننده به واحدهای 
از خدمات  مسافرین  و  منطقه  اهالی  از  اعم  درمانی 
تخصصی و فوق خصصی، همانند قبل از تعطیالت 
بهره مند گردند و خللی در دریافت این گونه خدمات 

ایجاد نگردد. فعال بودن اورژانس های بیمارستانی با 
ظرفیت کامل و رسیدگی به موارد اعزام و حوادث 
غیر مترقبه در اسرع وقت از طریق واحدهای EOC و 
ستادهای هدایت، چرخة خدمت رسانی را کامل کرده 

و قطعًا انجام آن ضروری است.«
2- الزم است کلیه مراکز روستایی در ایام تعطیالت 
فعال بوده و مراکزی که در مسیر  جاده های پرتردد 
قرار دارند، خدمات خود را ارتقا داده و به صورت 
شبانه روزی فعالیت نمایند تا مسافرین محترم نوروزی 
از این خدمات استفاده نمایند. این موضوع بایستی به 

نحو مقتضی به اطالع عموم رسانده شود.
3- تعدادی از مراکز شهری به ویژه در شهرهایی که 
مسافرپذیر هستند به صورت کشیک فعال گردند تا 

با ارائه خدمات به بیماران سرپایی، بار 
مراجعه به بیمارستان ها را کاهش دهند.

4- به منظور پیشگیری از اختالل ارائه 
خدمت در عرضه دارو در ایام نوروز، به 
طریقی برنامه ریزی گردد که در این ایام 
تعدادکافی داروخانه خصوصی عالوه 
صورت  به  دولتی  داروخانه های  بر 
نیمه وقت و شبانه روزی، به ویژه در 
شهرهای مسافرپذیر، به صورت کشیک 
مستمر  فعالیت  همچنین  باشند.  فعال 
برای  دارو  کننده  تامین  داروخانه های 
قرار  اکید  توجه  مورد  بیماران خاص 

گیرد.
مراکز  کار  باالی  حجم  علی رغم   -5
این  در  بیمارستانی  پیش  اورژانس 
ایام، انتظار دارد در زمان ضرورت و 
بیماران  اعزام  در  نیاز، همکاری الزم 
مراکز  از  همچنین  و  بیمارستان ها  از 
معمول  را  درمانی  مراکز  به  روستایی 
دارند تا اختاللی در اعزام بیماران بدحال 

به مراکز ریفرال صورت نپذیرد.
6- موجودی کلیه تجهیزات و داروهای 
ضروری بیمارستان ها و مراکز سرپایی و روستایی به 
ویژه مراکز مورد اشاره در بندهای2 و3 مورد بررسی 
و ارزیابی مجدد و نهایی قرار گرفته تا از کمبودهای 

احتمالی پیشگیری گردد.
7- ضرورت دارد، شخصًا برنامه ریزی الزم معمول و 
با تقویت سیستم های نظارتی، به صورت محسوس و 
نامحسوس و همچنین با بازدیدهای سرزده بر اجرای 
دقیق موارد پیشگفت نظارت داشته باشید. در همین 
با  رئیسه  هیات  اعضای  کشیک  برنامه  تنظیم  راستا 
ایام  در  استان  درمان  و  بهداشت  مسئولیت  پذیرش 

تعطیالت نوروزی ضروری است.
توفیق خدمت رسانی به مردم عزیز را برای شما و همه 

همکاران محترمتان از خداوند منان مسالت می نمایم.

عابدی، سخنگوی کمیسیون بهداشت:

وزارت بهداشت برای درمان 
اوتیسم کارهای خوبی کرده است

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »وزارت بهداشت 
در مسیر درمان بیماران اوتیسم و تربیت متخصص کارهای خوبی 
انجام داده اما ارزیابی نکردیم که ببینیم تا چه اندازه کم کاری در 

این زمینه صورت گرفته است.«
حیدر علی عابدی با اشاره به مشکالت بیماران اوتیسم گفت: »بحث 
بیماران اوتیسم شامل دارو و درمان این بیماران است. درمان بیمار 
و تربیت متخصص جزء وظایف وزارت بهداشت و درمان است 
و تاسیس مراکز نگهداری و توانبخشی نیز جزء وظایف بهزیستی 
است و قبادی به عنوان رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز باید به 
این مسئله توجه کند و این وظیفه ای که بهزیستی دارد نباید به جای 
دیگری محول کند.« نماینده مردم اصفهان افزود: »فکر نمی کنم که 
جای اوتیسم در سیستم درمانی جایی برود که مورد توجه قرار 
نگیرد چرا که به متخصصان ویژه نیاز دارد و تعداد این بیماران نیز 
به اندازه ای نیست که در هر مرکز درمانی یک متخصص اوتیسم 
باشد اما تا جایی که اطالع دارم، وزارت بهداشت در مسیر درمان 
بیماران اوتیسم و تربیت متخصص کارهای خوبی انجام داده اما 
ارزیابی نکردیم که ببینیم تا چه اندازه کم کاری در این زمینه صورت 

گرفته است.«

وی در پاسخ به این سوال که آیا در طرح تحول سالمت به بحث 
بیماران اوتیسم پرداخته شده ، تصریح کرد: »قرار نیست که در طرح 
تحول سالمت برای هر بیمار خاص یک متخصص خاص گذاشته 
شود بلکه در طرح تحول سالمت هدف این است که )اسکلینیکی( 
انجام شود و پزشک خانواده بیماران را به متخصصان ارجاع می دهد. 
ممکن است که شما به یک شهری بروید که نیاز به یک متخصص 
اوتیسم و یا مغز و اعصاب باشد اما در شهر دیگری ممکن است 
به متخصصان بیشتری نیاز باشد. بنابراین بر اساس تعداد بیمار و 

نیازمندی های هر منطقه ساماندهی می شود.«
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه وزارت 
بهداشت وظایف پیشگیری و درمانی دارد و بهزیستی نیز بیشتر 
حمایتی و مراقبتی است گفت: »وظایف نگهداری و حمایتی بیماران 
در شرح وظایف  موارد  این  و  است  بهزیستی  به عهده  اوتیسم 

بهزیستی آمده است.«

علیجانی زمانی، عضو کمیسیون بهداشت:

وزارت بهداشت نظارت مناسبی 
بر تجهیزات آزمایشگاهی ندارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »وزارت بهداشت 
ایجاد  بنابراین  ندارد  آزمایشگاهی  تجهیزات  بر  خوبی  نظارت 
شبکه ای مطمئن برای ورود تجهیزات آزمایشگاهی ضروری است.«

محسن علیجانی زمانی با اشاره به اثر تحریم ها بر خرید تجهیزات 
آزمایشگاهی  و حمل کیت ها از طریق کولبران گفت: »تجهیزات 
آزمایشگاهی و کیت ها جزء آریو محسوب می شود. آریو یعنی 
تحقیقاتی است و  کارهای  انجام  برای  وسایل و تجهیزاتی که 
مصرف آزمایشگاهی نیز دارد و فکر می کنم که وزارت بهداشت 
باید یک نظارتی بر این تجهیزات به ویژه کیت و لوازم آزمایشگاهی 
داشته باشد. البته موانع و محدودیت هایی نیز وجود دارد که شاید 
برخی از دستگاه ها به دلیل کاربردهای دوگانه ای که دارد، ممکن 
است جزو لیست تحریم باشد که در این موارد برای تامین این 
تجهیزات از راه های غیر رسمی هم استفاده کنیم چراکه چرخه 

پژوهش معطل نماند.« 
نماینده مردم تهران افزود: »به طور کل قبل از تحریم نیز وزارت 
بهداشت، نظارت آنچنانی بر کیت های آزمایشگاهی و تجهیزاتی 
این چرخه  در  بسیاری  نداشت و محصوالت  آریو هست،  که 
اقتصادی وجود دارد و وزارتخانه باید ورود کند و نظم دهد البته 
در جاهایی که محدودیت وجود دارد باید بتواند تحت نظارت 

از روش های دیگری نیز استفاده کند.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این سوال 
که چه اعتمادی به این کیت ها وجود دارد، اظهار داشت: »باید 
تا آنجا که امکان دارد یک واردات رسمی برای تجهیزات داشته 
در  اگر  اما  نشود  انجام  غیر رسمی  واردات  از طریق  تا  باشیم 
است،  پژوهش  نیاز  مورد  که  کیت هایی  یا  تجهیزات  مواردی 
وزارت بهداشت باید شبکه ای ایجاد کند که از استاندارد بودن 
و کارآمدی اینگونه تجهیزات که وارد کشور می شود، اطمینان 

حاصل کند تا مردم نیز بتوانند به آنها اعتماد کنند.«
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از سوی وزیر بهداشت دستورالعمل ستاد نوروزی به روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشورابالغ شد

آماده باش سپیدپوشان در نوروز

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به لزوم ارتباط دانشگاه های 
مناطق و کمک به توسعه یکدیگر گفت: »می توانید برای این امر از 

باشید.« داشته  مناسبی  بهره برداری  بسترهای مجازی 
آموزشی  معاون  الریجانی،  باقر  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
در  تخصصی  و  پزشکی  آموزش  شورای  دبیر  و  بهداشت  وزارت 
نشست منطقه آمایشی 8 با اشاره به نقش این منطقه در تدوین سند 
برآورد نیروی انسانی نظام سالمت، گفت: »این اولین بار است در 
نظام سالمت چنین محاسبه ای انجام و مشخص می شود که در هر 

رشته به چه تعداد نیروی انسانی نیاز داریم.«
بهداشت  وزارت  در  مطالعاتی  این،  از  پیش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انجام شده بود، اظهار داشت: »امیدواریم با همکاری مناطق آمایشی 

این سند در سطح ملی و منطقه ای پیاده شود.«
الریجانی بر لزوم جلب مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان 
در اجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تاکید 
کرد و گفت: »الزم است در این راستا با همفکری این همراهی ایجاد 
شود.« معاون آموزشی وزارت بهداشت، گفت: »فاصله جغرافیایی 
دانشگاه های منطقه زیاد است و مناسب است از بسترهای مجازی 

کنید.« استفاده  منطقه  دانشگاه های  برای رشد 
وی به اقداماتی که در زمینه مرجعیت انجام شده گفت: »دانشگاه های 

و  کرده  ترسیم  را  مرجعیت  به سمت  نقشه حرکت خود  باید  منطقه 
مشخص کنند نقاط کلیدی که می خواهند بر روی آن کار کنند، چیست.«
های  ظرفیت  به  اشاره  با  تخصصی  و  پزشکی  آموزش  شورای  دبیر 
منطقه آمایشی 8 گفت: »از این ظرفیت ها در سطح کل منطقه می توان 
استفاده کرد و گروه های منطقه ای این امکان را برای رشد دانشگاه های 

می کنند.« فراهم  منطقه  کوچکتر 
گفت:  و  کرد  اشاره   8 آمایشی  منطقه  در  اعتباربخشی  تداوم  به  وی 
»ایجاد بسترهای مجازی می تواند ارزش زیادی در منطقه ایجاد کند.«
الریجانی با بیان اینکه الزم است آموزش دانشجویان دکترا در راستای 
حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم ارتقا یابد، اظهار داشت: »در 

این مقطع باید کاری شود که دانشجو کارآفرین شود.«
وی بر لزوم نوآوری در آموزش تاکید کرد و اظهار داشت: »مناطق 
نقش  ماموریت ها  در  و  شوند  الگو  کشور  برای  ها  بسته  در  باید 
ملی  از زیرساخت های یکدیگر در سطح  مناطق  باشند و  ملی داشته 

کنند.« بهره برداری 
معاون آموزشی وزارت بهداشت بیان کرد: »دوره های مهارتی می توانند 
این  از  را  مناطق  باید  کنند. همچنین  مرتفع  را  نیازهای کشور  برخی 
نیازهای ملی  به  از دوره های مهارتی  با بهره برداری  منظر که چگونه 

پاسخ دهند، بررسی کنند.« 

الکترونیک  امضای  به  »دستیابی  گفت:  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
پزشکان به همکاری سازمان نظام پزشکی مربوط است، زیرا پزشکان 
باید برای این کار به سازمان نظام پزشکی مراجعه کنند و این سازمان 

باید برای پزشکان کارت الکترونیک صادر کند.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، قاسم جان بابایی درباره امضای الکترونیک 
پزشکان افزود: »سازمان نظام پزشکی زیرساخت امضای الکترونیک پزشکان 
نیز  موضوع  این  به  آینده  سال  در  امیدواریم  و  است  کرده  فراهم  را 
نیازمند  الکترونیکی  نسخه  عمده  قسمت  زیرا  باشیم.  داشته  دسترسی 

امضای الکترونیک پزشکان است.«

تله مدیسین در آغاز راه
وی درباره تله مدیسین ) خدمات پزشکی از راه دور( نیز بیان کرد: »تله 
مدیسین در حال حاضر در مقطع شروع پروژه است. اینکه بتوانیم برخی 
خدمات مانند تصویربرداری از راه دور را برای بیماران اورژانسی توسط 
پرستار یا فرد آموزش دیده انجام بدهیم تا پزشک متخصص از نقطه ای 
دورتر بتواند به طور مثال سونوگرافی را ببیند و گزارش را ارائه بدهد. 

این موضوع مورد نظر وزیر بهداشت است، اما هنوز به صورت رسمی 
شروع نشده است. زیرا مواردی در رابطه با پوشش بیمه ای نیز وجود 
از  »تله مدیسین یکی  ادامه داد:  بابایی  باید حل شود.« جان  دارد که 
برنامه های وزارت بهداشت در سال آینده است. به طور مثال کلینیک 

مجازی می تواند بار مراجعه مردم را به صورت حضوری کم کند.«

اتصال حوزه درمان به سامانه های بهداشت
معاون وزیر بهداشت درباره پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان نیز اظهار 
داشت: »اجرای پرونده الکترونیک سالمت به صورت کامل نیازمند زمان 
است، در حال حاضر در اکثر دانشگاه های علوم پزشکی این موضوع 
آغاز شده و به شکل خوبی در حال پیشرفت است. به طور مثال سامانه 
سیب خدمات بهداشت و پیشگیری را ثبت می کند. قصد داریم خدمات 
بستری و سرپایی حوزه درمان را هم به این سامانه متصل کنیم. زیرا 
به مراقبت و  بیشتر مربوط  پرونده ای که در حال حاضر وجود دارد 
پیشگیری است و اگر خدمات بستری و درمان هم به این پرونده متصل 

شود، پرونده الکترونیک سالمت تکمیل می شود.«

 معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد

  توسعه بسترهای مجازی برای ارتباط مستمر دانشگاه های کالن مناطق آمایشی

 معاون درمان وزارت بهداشت:

سازمان نظام پزشکی برای پزشکان امضای الکترونیک ایجاد کند
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مروری بر وضعیت مالی صنعت دارو در سال ۹۷

ابتدای  از  دارو  صنعت  شاخص 
درصدی   ۶0 بازدهی  تاکنون  سال 
از  بسیاری  درعین حال  است.  داشته 
شرکت های این گروه در 9 ماه ابتدای 
سال تحت تأثیر رشد مقداری فروش 
داشته  خوبی  سود  حاشیه  توانستند 
اختصاص  کارشناسان  به زعم  باشند. 
قیمت  افزایش  و  تومانی   4200 ارز 
دارو در سال 98 بر ای این شرکت ها 

سودآوری مطلوبی را رقم می زند.
به گزارش سپید به نقل از پایگاه خبری 
بازار سرمایه ایران »سنا«، صنعت دارو 
به  بورسی  صنایع  مهم ترین  از  یکی 
ارزش  با  صنعت  این  می رود.  شمار 
اسمی 30 هزار و 241 میلیارد ریال، 
2.7 درصد از کل ارزش بازار بورس 
دارویی ها  دارد.  اختیار  در  را  تهران 
حدود 2۵ نماد فعال در بورس دارند 
که از مهم ترین شرکت های بازار سهام 

به شمار می روند.
شاخص گروه دارویی از ابتدای سال 
تاکنون )20 اسفند(، بالغ بر ۶0 درصد 
بازدهی به همراه داشته است. بااین حال 
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 
فعال  سهام داران  جدید  سال  آغاز  و 
این شرکت ها در انتظار انتشار عملکرد 

یکساله مالی آنها هستند تا بتوانند چشم انداز مناسبی 
را برای سال آینده متصور باشند.

پیش تر »سنا« در گزارشی با عنوان »سه فصل کارنامه 
مثبت برای دارویی های بورس«، عملکرد این صنعت 
را در 9 ماهه ابتدایی سال بررسی کرده بود. عواملی 
چون تسهیل در وصول مطالبات شرکت های دارویی، 
رشد قیمت بسیاری از داروها و تخصیص ارز دولتی 
برای این شرکت ها از مواردی بود که منجر به رشد 

سودآوری آنها شده بود.
دولت در سال 97 حمایت خوبی از شرکت های دارویی 
داشته است و این موضوع باعث این شرکت ها حاشیه 
سود خوبی به دست آورند و تا حدی از زیان های قبل 

خود را جبران کنند.

دور جدید افزایش قیمت ها در سال ۹۸
با این وجود طی روزهای اخیر خبرهای مثبت دیگری 

در زمینه صنعت دارو شنیده شد که می تواند بر تصمیم 
چندی  باشد.  داشته  توجهی  قابل  اثرات  سهام داران 
پیش ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت از 
دور جدید افزایش قیمت اقالم دارویی خبر داده بود. 
به گفته وی در سال آینده دارو بین 10 تا 1۵ درصد 
این مقام مسئول  از سوی دیگر  افزایش قیمت دارد. 
از ممنوعیت واردات داروهای مشابه داخلی به کشور 
خبر داد. موضوعی که می تواند انگیزه های شرکت های 

داخلی را برای تولید بیشتر افزایش دهد.
نوید خاندوزی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گویی 
که  سالی  در  این صنعت  مورد وضعیت  در  »سنا«  با 
گذشت این چنین می گوید: »شرکت های دارویی سال 
97 را مطلوب تر از سال های قبل پشت سر گذاشتند. 
دوره وصول مطالبات بسیاری از این شرکت ها از 3۶۵ 
روز کاهش یافت و این شرکت ها توانسته اند تا حد 
قابل توجهی مطالبات خود را از دولت دریافت کنند.«
در  را  دارویی  بخواهیم شرکت های  »اگر  افزود:  وی 

اینکه سود  بر  کنیم، عالوه  بررسی  سالی که گذشت 
یافته  افزایش  این شرکت ها  و سود خالص  عملیاتی 
نیز  شرکت ها  این  از  بسیاری  مالی  هزینه های  است، 

کنترل شد.«

دالر ۴۲۰۰ تومانی برای دارویی ها
نگه داشتن  پایین  سبب  به  »دولت  گفت:  خاندوزی 
هزینه های درمان، دالر چهار هزار و 200 تومانی را 
به صنعت دارو اختصاص داده است. اگر فرض کنیم 
دولت برای واردات دارو دالر نیمایی تخصیص دهد، 
به همان تناسب نرخ دارو رشد می کند.« وی اضافه کرد: 
»با افزایش نرخ دارو، حاشیه سود ریالی دارویی ها نیز 
افزایش می یابد و به تبع آن بدهی دولت به این شرکت ها 
زیاد می شود. به همین دلیل دولت انگیزه چندانی برای 
عدم تخصیص دالر 4 هزار و 200 تومانی به صنعت 
دارو ندارد و به نظر می رسد برای تمام سال 98 نرخ 

دالر در صنعت دارو همین رقم بماند.«

رشد فروش برگه برنده 
دارویی ها

بازدهی  شد  اشاره  که  همانطور 
ابتدای  از  صنعت  این  شاخص 
سال بیش از ۶0 درصد بوده است، 
همچنین عمده نمادهای این گروه 
در این بازه زمانی با رنج مثبت به 

کار خود پایان داده است.
سال  ابتدای  از  امین  داروسازی 
تاکنون بیش از 9۵ درصد بازدهی 
مثبت داشته است. عمده سودآوری 
فروش  بخش  در  شرکت  این 
نحوی  به  است.  بوده  محصوالت 
که در 11 ماهه سال جاری نسبت 
به سال قبل ۵۵ درصد رشد فروش 

داشته است.
 شرکت داروسازی کوثر سهام دار 
عمده شرکت داروسازی امین است 
که بیش از 44 درصد از سهام این 
شرکت را در اختیار دارد. همانطور 
که در جدول آمده است این شرکت 
در دوره 9 ماهه حدود 2 هزار درصد 

رشد سودآوری داشته است.
تولید  داروپخش  میان  این  در 
برنامه  در  را  جدید  محصوالت 
سال  ابتدای  از  شرکت  این  دارد. 
نیز  این شرکت  داشته است.  قیمتی  ۵۶ درصد رشد 
است.  داشته  فروش  بخش  از  را  قیمتی  رشد  عمده 
مدیرعامل این شرکت طی روزهای اخیر خبرهایی از 
تولید محصوالت جدید در این کارخانه داده است. به 
گفته محالتی، دستگاه سرم سازی خط جدید در حال 
نصب است و از خرداد سال آینده به تولید می رسد.

»دشیمی« نیز از شرکت هایی بود که در سال 97 سودآوری 
قابل توجهی را به سهام داران خود هدیه داد. در آخرین 
اطالعیه منتشره شده این شرکت در شبکه کدال آمده 
است، شرکت داروسازی تهران شیمی در پایان سال 
مالی 97 مبلغ 807 ریال سود برای هر سهم با سرمایه 
44۵ میلیارد ریال محقق کرد. این شرکت در سال مالی 
97 با رشد 23 درصدی درآمد عملیاتی و رشد 81 
درصدی سود ناخالص همراه شد و توانست مبلغ 39۶ 
به  نسبت  که  کند  محقق  عملیاتی  سود  ریال  میلیارد 

مدت مشابه سال قبل 90 درصد رشد داشته است.

اخبــار

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران:

مدیریت تجویز پزشکان غیر طرف 
قرارداد دستور کار ۹۸ است

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران از دستور کار قرار گرفتن 
مدیریت تجویز و کنترل هزینه مراکز درمانی و پزشکان غیرطرف 

قرارداد با سازمان در سال آینده خبر داد.
به گزارش سپید به نقل از آی هینا، کوروش فرزین به دستاوردهای 
سال 97 سازمان بیمه سالمت اشاره کرد و افزود: »سال 97 
سال پرکاری برای سازمان و مراکز درمانی دانشگاهی بود و 
مهم ترین دستاورد این بود که دانشگاه ها و ادارات کل استانی 
توانستند به این تعامل برسند که هزینه ها را در حد معقولی 
کنترل کنند. این موضوع تمرین خوبی برای سال آینده بود تا 
برنامه ریزی دقیق تری برای ارائه خدمات به بیمه شدگان و کنترل 
هزینه ها داشته باشیم.« وی ادامه داد: »با ارتباط الکترونیک بین 
سازمان و بیمارستان ها که در سال 98 به طور کامل محقق خواهد 
شد، امیدواریم بتوانیم با تعامل بیشتر، نظارت بر هزینه ها و 
کنترل هزینه کرد در مراکز درمانی و دانشگاهی که حدود ۶0 
درصد هزینه های کل استان تهران را به خود تخصیص می دهد، 

مدیریت صحیحی بر اقدامات داشته باشیم.«
مراکز خصوصی در  کنترل هزینه ها در  اینکه  بیان  با  فرزین 
سال 98 به طور جدی مورد توجه قرار خواهد گرفت، افزود: 
»برخی مراکز درمانی و پزشکان با وجود اینکه طرف قرارداد 
سازمان نیستند، می توانند دارو و سایر خدمات را در دفترچه 
بیمار تجویز کنند و عماًل کنترل و تعامل مستقیمی بر اقدامات 
تهران که  استان  ازجمله  استان ها  برخی  به خصوص در  آنها 
حجم مراکز غیر طرف قرارداد باالست، وجود ندارد. به همین 
دستور  در  بخش  این  هزینه  کنترل  و  تجویز  مدیریت  دلیل 
فرزین  گرفت.«  خواهد  قرار  کل  اداره  این  آینده  سال  کار 
گایدالین ها  خدمات،  تأیید  نرم افزار  دقیق  اجرای  »با  گفت: 
و نسخه نویسی الکترونیک خواهیم توانست به اهدافمان در 

سال 98 دست یابیم.«

توصیه های غذایی سازمان 
غذا و دارو  برای ایام نوروز

اداره کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو 
در آستانه سال نو برای حفظ سالمت نکاتی را برای خرید و 
مصرف مواد غذایی از قبیل شیرینی، محصوالت لبنی، آجیل 

و سوغاتی ها ارائه کرد.
به گزارش سپید، اداره کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی 
مصرف  و  خرید  هنگام  کرد  توصیه  دارو  و  غذا  سازمان 
به  عید  ایام  در  لبنیات  و  شیرینی  مانند  غذایی  محصوالت 

نکات زیر توجه شود:
- صرفًا از مراکز و قنادی های مجاز خریداری شود.

- تا حد امکان از شیرینی های فاقد رنگ و اسانس و یا با 
حداقل مواد رنگی و اسانس استفاده گردد.

- در مصرف شیرینی و مواد قندی رعایت احتیاط صورت گیرد.
- مسافران نوروزی در طی سفر چنانچه شرایط نگهداری 
مناسب شیر را ندارند صرفًا از شیرهای استریل با ماندگاری 

باال که پروانه ساخت معتبر دارند استفاده کنند.
بدون  فله ای،  پیتزای  پنیرهای  سنتی،  پنیرهای  خرید  از   -
بسته بندی و فاقد پروانه بهداشتی ساخت اکیداً خودداری شود.
- در هنگام مسافرت مصرف کفیر و دوغ ارجح است که 
هم به دلیل تغیر اقلیم و مصرف غذاهای بین راهی، سنتی و 
بومی از بروز انواع عفونت های گوارشی پیشگیری و یا تا 
حد امکان باعث تقلیل حدت و شدت عفونت های گوارشی 
از  بسیار سودمندتر  تغذیه ای هم  دیدگاه  از  می شود، ضمنًا 

سایر نوشیدنی های رایج است.
- افرادی که در هنگام مصرف شیر دچار مشکالت گوارشی 
سایر  یا  الکتوز  بدون  یا  کم  شیرهای  مصرف  می شوند 

فرآورده های لبنی نظیر ماست پنیر توصیه می شود.
- به دلیل مسافرت و تغییرات فصلی در ایام نوروز مصرف 
مواد  )برخی  پری بیوتیک  و  پروبیوتیک  غذایی  محصوالت 

غذایی مانند ماست( توصیه می شود.
گوشتی  فرآورده های  انواع  مصرف  و  خرید  هنگام  در   -  
تغییر  هرگونه  و  کرده  کسب  اطمینان  آنها  سالمت  نظر  از 
رنگ، تغیر بافت و بوهای غیرطبیعی نشانه اولیه فساد است.
 - آحاد مردم و به خصوص جوانان و نوجوانان از مصرف 
لواشک، آلوچه و آلوهای رنگی فاقد پروانه بهداشتی ساخت جدا 
پرهیز کنند چون رنگ به کار رفته در اغلب آنها غیرخوراکی 
بوده و باعث عوارض و بیماری های متعدد در مصرف کننده ها 

می شود.
پروانه  دارای  بسته بندی،  آجیل های  از  است  بهتر  مردم   -  
بهداشتی ساخت و کم نمک هستند، استفاده کنید و در صورت 
عدم دسترسی به آن ضمن خرید از مراکز معتبر از انواعی 
که دارای رنگ و بوی نامناسب بوده، تغییر طعم داده و یا 

آجیل های دوآتشه خودداری کنید.
 - در هنگام مصرف محصوالت غذایی به چراغ راهنمای 
تغذیه ای )در خصوص سه رنگ قرمز، نارنجی و سبز( مندرج 
در بسته بندی محصوالت که نشان دهنده وضعیت تغذیه ای 

است، توجه شود.

تداوم استراتژی سوددهی شرکت های دارویی

نتیجه  پایان سال  »تا  دارو گفت:  رئیس سازمان غذا و 
جمع بندی گزارش های هزینه کرد ۵00 میلیون یورو به 
شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی را اعالم می کنیم.«

به گزارش سپید، چند ماهی است قول پرداخت ۵00 
میلیون یورو از صندوق توسعه ارزی به صنعت دارو و 
تجهیزات پزشکی داده شد و در نهایت پس از 2 ماه تأخیر 
پول به دست بیمه سالمت رسید، اما به نظر می رسد اکنون 
که این ردیف بودجه ای به طور کامل تخصیص پیدا کرده، 
پول به دست صنعت دارو و تجهیزات پزشکی نرسیده 
آن  کرد  هزینه  در  پزشکی  علوم  دانشگاه های  و  است 

درست عمل نکردند.
درباره  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس  پیرصالحی،  مهدی 
تخصیص ۵00 میلیون یورو از صندوق توسعه ارزی و 
هزینه کرد ردیف بودجه ای تخصیص یافته به دانشگاه های 

علوم پزشکی برای شرکت های دارو و تجهیزات پزشکی، اظهار کرد: 
»وزیر بهداشت شخصًا پیگیر موضوع هزینه کرد ۵00 میلیون یورو 
در دانشگاه های علوم پزشکی هستند تا سهم شرکت های دارویی و 

تجهیزات پزشکی در جای دیگری هزینه نشده باشد.«
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به گزارش گیری از دانشگاه های 
علوم پزشکی برای هزینه کرد ۵00 میلیون یورو از صندوق توسعه 
یوروی  میلیون   ۵00 زمینه  در  چند جهت  از  »ما  داد:  ادامه  ارزی 

صندوق توسعه ملی گزارش گیری کرده ایم.«
پیرصالحی بیان کرد: »درواقع هم از دانشگاه های علوم پزشکی گزارش ها 
را دریافت کرده ایم که چه عددی به شرکت ها پرداخت کرده اند و هم 
از شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی خواسته ایم میزان دریافتی 
خود را اعالم کنند تا هزینه کرد ۵00 میلیون یورو صندوق توسعه 

ملی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی مشخص شود.«
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: »بر اساس اطالعاتی که به دست 

و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  که  عددی  رسیده  ما 
شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی اعالم کرده اند 

تفاوت معناداری دارد.«
پیرصالحی به تشکیل تیمی برای رسیدگی به اعتبار 
شرکت های دارو و تجهیزات پزشکی از ۵00 میلیون 
یورو اشاره کرد و گفت: »دکتر نمکی تیمی از سازمان غذا 
و دارو و معاونت توسعه تشکیل داده اند تا پرداختی ها 
مشخص شود و اگر دانشگاهی ردیف ۵00 میلیون 
در  را  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  شرکت های  یورو 
محل خود مصرف نکرده و در حوزه دیگری هزینه 
کرده باشد موظف است پول را برگرداند؛ هیچ راهی 
نیست چراکه این ردیف اعتباری 2 هزار و 790 میلیارد 
تومانی به طور اختصاصی به دارو و تجهیزات پزشکی 

تخصیص یافته است.«
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: »همچنین برخورد 
الزم با دانشگاه های علوم پزشکی که این موضوع را به درستی عملی 
تا  »امیدواریم  یادآوری کرد:  پیرصالحی  نکردند صورت می گیرد.« 
پایان سال نتیجه جمع بندی گزارش های هزینه کرد ۵00 میلیون یورو 
به شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی را آماده و اعالم کنیم و 
وزیر بهداشت تأکید دارند که تا پایان سال نتیجه هزینه کرد ردیف 
دانشگاه های  پزشکی در  دارویی و تجهیزات  اعتباری شرکت های 

علوم پزشکی به ایشان اعالم شود.«

رئیس سازمان غذا و دارو:

نحوه هزینه کرد ۵۰۰ میلیون یورو تا پایان سال اعالم می شود

مدیرعامل بیمه سالمت ایران به گالیه های داروسازان مبنی بر عدم تمایل 
با داروخانه هایی که به تازگی  انعقاد قرارداد  سازمان بیمه سالمت برای 

تأسیس شده اند، پاسخ داد.
به گزارش سپید به نقل از فارس، طاهر موهبتی در خصوص گالیه های 
داروسازان مبنی بر قرارداد نبستن بیمه سالمت با داروخانه هایی که به تازگی 

تأسیس شده اند، گفت: »بیمه سالمت تالش می کند با تمام داروخانه ها 
قرارداد امضا کند، اما مواقعی در یک منطقه چندین داروخانه وجود دارد 
که نمی توان با داروخانه های جدید قرارداد امضا کرد.« وی یکی دیگر 
از دالیل امضا نشدن قرارداد با داروخانه ها را تخلفات آنها اعالم کرد و 
توضیح داد: »در این مواقع قرارداد لغو خواهد شد.« موهبتی افزود: »برای 

امضای قرارداد با داروخانه ها دو شرط بودجه استان ها و ترافیک داروخانه ها 
مدنظر قرار دارد و اگر داروخانه ای در منطقه ای که داروخانه دیگری وجود 
ندارد قرارداد امضا خواهد شد.« مدیرعامل بیمه سالمت ایران تصریح 
کرد: »ما برای بستن قرارداد و صرف منابع دارای محدودیت هستیم و به 

نمایندگی از بیمه شدگان باید دسترسی به خدمات را مدنظر قرار دهیم.«

مدیرعامل بیمه سالمت تشریح کرد

دالیل عدم انعقاد قرارداد با داروخانه های تازه تأسیس



مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: »سه 
بیمه پایه اصلی در کشور داریم اما به علت 
نبود وحدت رویه کاری بین آنان مردم به 

زحمت می افتند.«
به گزارش سپید، طاهر موهبتی در آیین امضای 
تفاهم نامه همکاری بین بیمه سالمت ایران و 
سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: »تعامل به 
این معنی نیست که نظر  مشورتی را بگیریم و 
بعد کار خودمان را انجام بدهیم، زیرا تعامل 

یک امر دو طرفه محسوب می شود.«
وی ادامه داد: »از طرفی باید باور ایجاد کنیم 
 تا تفاهمنامه های همکاری اجرایی شوند. زیرا 
نباید روی  باید عملیاتی شود و  تفاهمنامه 

کاغذ بماند. «
موهبتی افزود: » برای اجرای راهنماهای بالینی 
نمی توان بدون همکاری سازمان نظام پزشکی 
کاری انجام داد. همچنین برای ارتقای سواد 
استقرار  و  منابع  مدیریت  سالمت  جامعه، 
خدمات الکترونیک سالمت نیز باید با پزشکان 
همکاری کرد. در اکثر این موارد تغییر رفتار 
وجود دارد  و برای تغییر رفتارهای اجتماعی 
باید با انجمن های علمی و سازمان نظام پزشکی 

تعامل و همکاری کرد. بنابراین هر کاری که  بخواهیم 
در حوزه سالمت انجام بدهیم باید با پزشکان تعامل 

داشته باشیم. «
داد:  ادامه  بیمه سالمت  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
»جدا از شناخت ظرفیت و باور، باید روش اجرایی 
مناسبی نیز برای اجرای تفاهم نامه های همکاری داشته 
باشیم. در استقرار سازمان الکترونیک خدمات سالمت 
می توان از فرصت همکاری با سازمان نظام پزشکی به 

خوبی استفاده  کرد. «
موهبتی گفت: »یکی از مشکالت دستگاه های بیمه گر، 
تامین منابع مالی است. در صورت بدهی به این مساله 
بدهی ها افزایش پیدا می کند و  بیمه شدگان دچار مشکل 

می شوند.«
رئیس سازمان بیمه سالمت ایران تصریح کرد: »در حال 

حاضر در کشور 3 بیمه داریم و دارای روش بیمه ای 
نیز هستیم و به دلیل اینکه وحدت رویه نداریم مردم 

به زحمت می افتند.«

دولت به سازمان بیمه سالمت کمک کند
رئیس کل سازمان نظام پزشکی هم در این مراسم 
گفت: »تعامل سازمان بیمه سالمت ایران با  شرکای 
کاری، نشست و گفت و گو با صاحبان فرآیند ارزشمند 
است.« محمدرضا ظفرقندی ادامه داد: »سال آینده 
با توجه به مشکالتی که وجود دارد، این هماهنگی 
حتما  اثر مثبتی خواهد داشت و سازمان نظام پزشکی 
با همه ظرفیت خود از دولت می خواهد که به سازمان 

بیمه سالمت کمک کند. «
وی بیان کرد: »این روزها موضوع تعرفه های پزشکی 

مطرح شده که سه نگاه در این رابطه وجود دارد، 
یک نگاه تعرفه واقعی یا هزینه  تمام شده است که 
توسط کارشناسان اقتصادی محاسبه می شود و هیچ 
دخالت و تضاد منافع نیز در آن نیست. طبیعی است 
نظام  سازمان  وظیفه  عدد  این  مشخص  کردن  که 

پزشکی است که این کار را انجام دادیم.«
وی افزود: »نگاه دوم، تعرفه پیشنهادی است که با 
توجه به مشکالت  اقتصادی کشور تعیین می شود و 
سازمان نظام پزشکی باید با زیرمجموعه خود وارد 
تعامل شود تا مشکالت مردم را در نظر بگیریم و تا 
 حدی که کیفیت خدمات کاهش زیادی پیدا نکند، 
تعرفه ای پیشنهاد شود، نگاه سوم نیز تعرفه پیشنهادی 
مرجع  اساس  قانون،  بر  که  است  دولت  طرف  از 
تصمیم گیری محسوب می شود و باید اعمال شود.«

اخذ نظر از شرکای کاری در 
سازمان بیمه سالمت افزایش می یابد

بیمه سالمت  مدیره سازمان  هیات  عضو 
شرکای  از  نظر  اخذ  »رویکرد  گفت:  نیز 
کاری در سازمان بیمه سالمت از ابتدای 
سال 97 وجود  داشته و امروز با امضای 
تفاهمنامه همکاری بین سازمان نظام پزشکی 
و سازمان بیمه سالمت، این اتفاق بیشتر از 

همیشه انجام  می شود. «
عزت اهلل گل علیزاده، افزود: »یکی از کارهای 
خوبی که در سال 97 در سازمان بیمه سالمت 
انجام شد، ارتباط و تعامل با شرکای کاری 
از جمله انجمن های  علمی و سازمان نظام 
پزشکی بود.« گل علیزاده خاطر نشان کرد: 
»نشست با نظام پزشکی های استان ها نیز یکی 
از برنامه های اصلی بود که در برنامه های 
استانی  مدیرعامل سازمان بیمه سالمت انجام 
شده است و ارتباط و تعامل با بیمه شدگان 
نیز از طریق سامانه 1666 انجام شده است. « 
وی ادامه داد: »در قانون سازمان نظام پزشکی 
آمده که اظهار نظر مشورتی این سازمان در 
تهیه و تصویب لوایح باید اخذ شود، اتفاقی 
 که در سال های گذشته انجام نشده است و در برنامه 
ششم توسعه وزارت بهداشت مکلف شد که نظر سازمان 
نظام پزشکی را درباره  بسیاری از مسائل اخذ کند و 
دکتر نمکی، وزیر بهداشت نیز بر این موضوع تاکید 
کرده است. « گل علیزاده گفت: »یکی از اهداف اصلی 
سازمان بیمه سالمت، استقرار سازمان الکترونیک است 
که امیدواریم با کمک و مشورت  سازمان نظام پزشکی 

در این مسیر مستحکم تر قدم برداریم.«
به گزارش ایرنا، تفاهمنامه همکاری سازمان نظام پزشکی 
و سازمان بیمه سالمت در راستای بهبود و ارتقای کیفی 
و کمی خدمات بخش سالمت و تعامل  موثر بین نظام 
بیمه های سالمت و تامین کنندگان خدمات سالمت 
توسط رئیس کل سازمان نظام پزشکی و مدیرعامل 

سازمان بیمه  سالمت امضا شد. 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی اعالم کرد

پیشنهاد افزایش 13درصدی
 تعرفه های سالمت

  رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: »با پیشنهاد نظام پزشکی 
برای تعرفه های پزشکی سال 9۸ که از سوی شورای عالی بیمه به 

دولت فرستاده شده است، حدود 13درصد افزایش هزینه خدمات 
سالمت پیشنهاد شده است.«

، محمدرضا ظفرقندی گفت:  ایرنا  از  نقل  به  به گزارش سپید 
»رشد تعرفه پزشکی سال 9۸ در شورای عالی بیمه به تصویب 
رسیده است و وزیر بهداشت هم تغییراتی را در این تعرفه ها 
اعمال خواهد کرد و با این تغییرات را به دولت ارائه کرده است.«
روز  دو  یکی  این  »در  گفت:  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
باقیمانده از سال، قاعدتا در دولت باید تصمیم گیری شود و باید 
مصوبه نهایی از سوی دولت اعالم شود، اطالع دارم که این موارد 
به دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ارائه شده است 

که باید ارزیابی و اعالم شود.«
وی در خصوص اعالم تعرفه ها تا پایان فروردین 9۸ گفت: »فکر 
می کنم بر اساس وعده وزیر بهداشت زودتر از این زمان باشد 

و شاید هم در همین هفته یا هفته آینده باشد.«
ظفرقندی تصریح کرد: »در تعرفه پیشنهادی در مجموع افزایش 
پیشنهاد شده است که  هزینه بخش سالمت حدود 13 درصد 

توسط شورای عالی بیمه به دولت هم اعالم شده است.«
رئیس سازمان نظام پزشکی در پایان اضافه کرد: »پیش از این 
15درصد افزایش پیشنهاد شده بود اما در حال حاضر این افزایش 13 
درصد پیشنهاد شده است که در ابعاد مختلف در زیر مجموعه های 
خدمات مختلف پزشکی فرق می کند و به عنوان مثال در بخش 
هتلینگ ممکن است این رشد تعرفه باالتر باشد، اما در بخش 

دارو همان حدود 13درصد است.«

کودکان هموفیلی را دریابید

اهدای پالسما 
هدیه ای زندگی بخش

 در آستانه سال نو شاید بی مناسبت نباشد که به فکر بیماران و 
خانواده های آنان هم باشیم. 

به گزارش سپید، واقعیت این است که بیماری ها هم مثل سایر 
نمایان  را  انسان ها  ذاتی  قدرت  و  توان  و سختی ها  مشکالت 
می کند و لحظاتی کم نظیر از ایثار و فداکاری را هم آشکار کند. 
فرزندش  اولین  تولد  زمان  از  که  است  مادری  حیدری  خانم 
به  را  انسانی  هر  او  قدرت  اما  بوده  همراه  بیماری  با  تاکنون 
و  ساله   52 هستم،  حیدری  آزاد  افروز  » من  می کند:  متعجب 
ساکن تهران که 5 فرزند دارم 2 پسرم مبتال به بیماری هموفیلی 
هستند و سه دختر گل دارم که ناقل این بیماری هستند.« اما 
خانم حیدری نه تنها از بیماری فرزندانش خم به چهره نمی آورد 
را شکر  این موضوع هم هست: »خدا  برای  بلکه حتی شاکر 
که این نعمت های قشنگ را به من داده است. از صمیم قلب 
برای همین  به هر کسی نمی دهد،  را  بیماری  معتقدم که خدا 
به خودم می بالم و افتخار می کنم که کارگر این بچه ها هستم.«
و خطرناکی  بیماری سخت  با  فرزندانی  کنار  در  زندگی  البته 
اشاره  یک  شاید  که  دارد  فراوانی  سختی های  هموفیلی  چون 
کوچک برای درک بخشی از این همه سختی و رنج کافی باشد: 
با  » گاهی اوقات که بچه هایم خونریزی داشتند و می خواستم 
که  نمی کرد  قبول  کسی  برسانم،  درمانگاه  به  را  آن ها  تاکسی 
برو  خانم  می گفتند  من  به  بعضی ها  حتی  بکند.  را  کار  این 
خدا روزیتو رو یه جای دیگه حواله بده ...« این مادر با بغض 
ادامه می دهد:» خیلی ها ما را سوار نمی کردند  حرف هایش را 
چون می گفتند ماشین شان کثیف می شود. بچه ها در مدرسه هم 
از آن طرف روزهایی هم می شد که  خیلی مشکالت داشتند. 

حتی کرایه ماشین نداشتم...«
خوشبختانه در حال حاضر با داروها و فاکتورهای خونی که به 
بیماران هموفیلی داده می شود طول عمر آنها مشابه افراد عادی 
شده و بسیاری از مشکالت آنها برطرف شده است. خانم حیدری 
می گوید: » زمان هایی بود که داروهای بچه ها واقعا سخت گیر 
می آمد. وقتی دارو نبود با گریه ها و ضجه های بچه ها من هم 
ضجه می کشیدم. در آن موقع یخ هایی که می شکستم و روی 

پاهای بچه ها می گذاشتم برایم دردناک تر  از هر لحظه بود.«
حاال خوشبختانه مراکز جمع آوری پالسما که از اهداکنندگان 
فاکتورها  تولید  باعث  و  گرفته  را  از خون  بخش  این  پالسما 
و  گوشه  در  می شوند  ایرانی  پالسمای  از  خونی  داروهای  و 
تا  می شود  باعث  این  و  هستند  مشغول  فعالیت  به  ایران  کنار 
نگرانی های این مادر و هزاران مادر دیگر مثل او کم شود. خانم 
اهداکنندگان پالسما که کار خیری عظیم  به  با اشاره  حیدری 
انجام می دهند و نیز تالشگران حوزه تامین داروهای مشتق از 
پالسما فعالیت می کنند می گوید: » من و فرزندانم شروع سال 
نو را به همه این افراد تبریک می گویم و از خداوند برای همه 
تن  بهترین ها  می کنم  فکر  و  دارم  را  بهترین ها  آرزوی   آن ها 

سالم و دل خوش است که خدا انشاهلل به همه اعطا می کند.«
از  بسیاری  طور  همین  و  هموفیلی  کودکان  که  باشد  یادمان 
کودکان و بزرگساالن مبتال به اختالالت و بیماری ها به داروها 
و فرآورده های خونی مشتق از پالسما نیاز دارند و برای اینکه 

به آن ها یاری برسانیم بهترین کار، اهدای پالسما است.

اخبــار

شماره 1410 2۸ اسفند 1397
4

مدیر عامل بیمه سالمت در مراسم امضاء تفاهمنامه همکاری با سازمان نظام پزشکی:

مردمبهخاطرنبودوحدترویهبیمههابهزحمتمیافتند

معوق  مطالبات  نشدن  پرداخت  از  پرستاری  نظام  عالی  عضو شورای 
پرستاری به شدت انتقاد کرد

به گزارش سپید به نقل از مهر، مسعود مجرد گفت: »با وجود وعده های 
وزیر و معاون پرستاری وزارت بهداشت پرسنل و کارکنان دانشگاه علوم 

پزشکی ارومیه همچنان در انتظار پرداخت معوقات سال 96 هستد.«
وی افزود: »با وجود اینکه به استقبال سال 9۸ می رویم و به تعطیالت 
نوروز نزدیک می شویم کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه همچنان 

چشم انتظار پرداخت معوقات سال های 96 و 97 هستند.«
مجرد ادامه داد: »در حالی که کارکنان سایر دستگاه های دولتی با روحیه 
مضاعف تری در حال آماده شدن برای مسافرت های نوروزی هستند، 
فشردگی  و  معوقات  پرداخت  عدم  مشکالت  با  پرستاری  همکاران 
شیفت های آخر سال و آماده باش چهارشنبه آخر سال مواجه اند.« وی 
گفت: »با وجود تمامی این مشکالت، اخیراً اخبار و اطالعاتی واصل 
به  توجه  با  همکاران  از  تعدادی  دارد.  تأسف  واقعًا جای  که  می شود 
اساس سامانه کسری  بر  پرسنل  کاری  اضافه  و  تعداد شیفت  محاسبه 
از  برخی  در  ندارند، حتی  واگذاری شیفت  یا  تعویض  همکاران حق 
بخش ها برنامه شیفت های فروردین به صورت انفرادی تحویل همکاران 
شده است تا امکان تعویض شیفت نداشته باشند.« عضو شورای عالی 
نظام پرستاری، تاکید کرد: »در صورتی که انتظار می رود شرایط کاری 

و ارائه خدمات مراقبتی برای ارائه دهندگان خدمت تسهیل شود ولی 
متأسفانه مسئولین به این امر مهم کم تر توجه می کنند و همکاران پرستار 
تحت شرایط نامناسب روحی و فیزیکی مجبور به ارائه خدمت هستند. 
بالطبع عواقب این فشارها و نادیده گرفتن شرایط روحی و فیزیکی و 
اعمال فشارهای جانبی به صورت مستقیم و غیر مستقیم متوجه بیماران 
و مردم خواهد شد. قطعًا در میزان رضایتمندی ارباب رجوع تأثیر منفی 
برای  معوقات  پرداخت  توان  اگر  می رود  انتظار  لذا  گذاشت،  خواهد 
دانشگاه فراهم نیست حداقل فشارهای جانبی بر همکاران کاسته شود تا 
شرایط محیطی و روحی مناسب تری برای ارائه خدمات مراقبتی نیروهای 
پرستاری فراهم شده و دغدغه ای جز مراقبت از بیماران نداشته باشند.« 
وی در ارتباط با مطالبات پرستاران، گفت: »با وجود پیگیری های مکرر 
و جلسات متعدد با نمایندگان مجلس و مسئولین دانشگاه تا کنون 4 
ماه کارانه 96 و حق لباس نیم سال دوم 96 و 6 ماه کارانه سال 97 و 
حق مسکن و حق لباس 97 پرداخت نشده است و همچنان با وعده های 

بی عمل مواجه هستیم.«
از  یکی  کرد  اشاره  آن  به  باید  که  دیگری  »نکته  اظهارداشت:  مجرد 
عنوان  که  است  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون  اخیر  مصاحبه های 
کرده کارانه پرستاران کمتر از ۸00 هزار تومان نیست و این مصاحبه 
باعث اعتراض جمع کثیری از همکاران گردید. با توجه به اطالعاتی که 

بنده از دریافتی کارانه همکاران در مراکز مختلف استان دارم بالغ بر 70 
درصد همکاران پرستاری زیر ۸00 هزار تومان کارانه دریافت می کنند. 
حتی همکارانی که در بخش های ویژه و در مرکز استان با شرایط فشار 
هزار   600 زیر  معمول  به صورت  هستند  مواجه  سنگین  بسیار  کاری 
تومان کارانه دریافت می کنند و همکارانی که در شهرستان های استان 
شاغل هستند حتی مترون بیمارستان چیزی در حدود ۸00 هزار تومان 

کارانه دریافت می نماید.«
وی ادامه داد: »انتظار می رود مسئولین به جای بزرگ نمایی دریافتی کارانه 
همکاران پرستاری در فکر پرداخت معوقات و محقق شدن وعده های 
داده شده باشند. به رغم تأخیر بیش از حد در پرداخت حق و حقوق 
ریالی  ارزش  به  توجه  و  فعلی  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  کارکنان 
ماه های  پرداختی  میزان  آن،  ارزش ریالی  معوقات و کاهش چشمگیر 
اخیر که مربوط به پرداختی های سال 96 بوده با کاهش 40 درصدی 
نسبت به سال قبل مواجه بوده و همکاران نسبت به این موضوع نیز 

معترض هستند.«
پایانی سال  این روزهای  در  مربوطه  »امیدوارم مسئولین  مجرد گفت: 
نسبت به پرداخت معوقات پرستاری، تالش و جدیت بیشتری داشته 
باشند و با محقق شدن وعده های داده شده عیدی خود را به همکاران 

هدیه دهند.«

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »متاسفانه 
زمانی که پزشکان وارد سیستم دولتی می شوند، می بینیم 
که پرداختی آنها ۸ تا 12 ماه عقب است بنابراین باید 
انگیزه  پزشکان  که  دهیم  افزایش  نحوی  به  را  دریافتی 

داشته باشند و جذب پزشک خانواده شوند.«
حسینعلی شهریاری با اشاره به انتقاد سازمان نظام پزشکی 
تورم  از  خانواده  پزشک  سرانه  ماندن  عقب  به  نسبت 
اجرای  برای  را  عمومی  پزشکان  بخواهیم  »اگر  گفت: 
پزشک خانواده جذب کنیم که قانون برنامه پنجم و ششم 
بوده، باید دریافتی را به نحوی افزایش دهیم که پزشکان 
انگیزه داشته باشند و جذب شوند. در حال حاضر این 
درآمدهای  آزاد  بخش  و  بیرون  در  می توانند  پزشکان 

بیشتری داشته باشند.«
ادامه  اسالمی  در مجلس شورای  زاهدان  مردم  نماینده 

داد: »یکی از مشکالت عمده ای که وجود دارد این است که متاسفانه 
پرداختی  که  می بینیم  دولتی می شوند،  وارد سیستم  پزشکان  که  زمانی 

آنها ۸ تا 12 ماه عقب است و این انتقاد به حقی بوده که سازمان نظام 
پزشکی داشته است.«

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه دولت 
باید تضمین کند که اگر می خواهد قانون درست اجرا شود 
پس پرداختی ها نیز باید به موقع باشد تصریح کرد: »نمی توان 
خدمتی را امروز ارائه داد و یکسال بعد پول آن داده شود. به 
ویژه در این تغییر و تحوالتی که در ارزش پول اتفاق افتاده 
مثال ارزش ریال ما بسیار کاهش یافته درحالی که سال قبل 
باید پول پزشکان را می دادند اما ندادند و حاال که یک سال 
گذشته یک دفعه ارزش پولی که دریافت می کند به یک سوم 

و یک چهارم رسیده است و این انصاف نیست.«
این نماینده مردم در مجلس دهم در مورد اینکه حق الزحمه 
دستیاران پزشک خانواده شهری باید به طور مستقل از سوی 
سازمان های بیمه گر و از سرانه پزشک خانواده منفک شود 
به طور  اینها  که  پیدا شود  راه کاری  »باید  کرد:  خاطر نشان 
منظم بتوانند دریافتی داشته باشند اما قطعا باید با هماهنگی 
مجموعه  در  نیز  بیمه سالمت  چراکه  باشد  درمان  و  بهداشت  وزارت 

وزارت بهداشت است.«

گالیه های عضو شورای عالی نظام پرستاری از پرداخت نشدن مطالبات معوقه:

کارانه 70 درصد از پرستاران، زیر 800 هزار تومان است

شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

دریافتی پزشکان برای جذب در پزشک خانواده افزایش یابد
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