
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
کاهش  احتمال  درباره  گفت  پزشکی 
کیفیت خدمات پزشکی که در نامه رئیس 
کل سازمان نظام پزشکی به معاون اول 
رئیس جمهوری مطرح شده بود، گفت: 
»کاهش کیفیت خدمات پزشکی هرگز 
قابل توجیه نیست و جامعه پزشکی نیز 
هرگز این کار را انجام نمی  دهد و در 
کنار مردم می ماند زیرا جامعه پزشکی 
هیچ وقت به خاطر پول کنار مردم نبوده 
است و پزشکان حتی در شرایط سخت 
دفاع مقدس هیچ وقت مردم را به خاطر 

تعرفه و درآمد تنها نگذاشتند.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، سعید 
تعرفه های  افزایش  مورد  در  نمکی 
گرفته  صورت  اعتراضات  و  پزشکی 
در این زمینه، افزود: »امسال اولین سالی 
بود که تعرفه  های پزشکی قبل از پایان 
سال به تصویب هیات دولت رسید و 
همچنین اولین سالی بود که بین تعرفه 
بخش دولتی و خصوصی تفاوت قائل 
شدیم زیرا قسمتی از هزینه های بخش 
دولتی توسط دولت و از منابع عمومی 

پرداخت می  شود و این هزینه  ها در بخش خصوصی باید 
توسط خودشان پرداخت شود و در نتیجه تعرفه بخش 

خصوصی بیشتر در نظر گرفته شد.«
وی ادامه داد: »در زمینه تعیین تعرفه  ها نیز جلسه  های 
متعددی با بخش خصوصی گذاشتیم و سید محمود 
طباطبایی که مشاور و نماینده تام االختیار وزیر در بخش 
خصوصی است، جلسه  هایی برگزار و نتایج را بررسی 
کردند که در نهایت حداکثر افزایشی که می  شد با توجه به 
شرایط اقتصادی کشور انجام داد، افزایش 13 درصدی برای 
بخش خصوصی و 10 درصدی برای بخش دولتی بود.«

که  کرد  نمی  توان تصور  »البته  بهداشت گفت:  وزیر 
افزایش سایر هزینه  ها  با  پزشکی  تعرفه های  افزایش 
هماهنگ است، اما با توجه به اینکه مدت  ها بود  ها 
افزایش پیدا نکرده بود، حداکثر میزان قابل افزایش را 
در نظر گرفتیم تا با توجه به شرایط اقتصادی موجود، 

فشاری به مردم وارد نشود.«

تکمیل پرونده الکترونیک سالمت تا پایان بهار
الکترونیک  پرونده  تکمیل  مورد  در  بهداشت  وزیر 
بهار  پایان  تا  پرونده  این  »تکمیل  گفت:  سالمت، 
پابرجاست و هر قولی که بدهیم انجام می دهیم زیرا 

پرونده الکترونیک سالمت مهمترین ریل برای عبور 
خدمات سالمت مانند نظام ارجاع و پزشکی خانواده 
الکترونیک سالمت  است.« وی اضافه کرد: »پرونده 
مدت ها بر زمین مانده بود و از زمانی که فعالیت خود 
را به عنوان سرپرست وزارت بهداشت آغاز کردم، به 
دنبال تکمیل پرونده الکترونیک سالمت بودم و این 

کار را تا پایان بهار به سرانجام می  رسانیم.«
وی ادامه داد: »البته مشکالتی در زمینه شبکه اینترنت 
کشور در مراکز روستایی وجود دارد که در جلسه اخیر 
با وزیر ارتباطات مطرح شد، همچنین کمیته مشترکی 
نیز بین وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات تشکیل 

شد که به صورت هفتگی و مستمر 
مشکالت  و  داشت  خواهند  جلسه 
را به من و وزیر ارتباطات منعکس 

می کنند تا پیگیری کنیم.«

کاهش کیفیت خدمات پزشکی 
هرگز قابل توجیه نیست

نمکی درباره احتمال کاهش کیفیت 
خدمات پزشکی که در نامه رئیس کل 
سازمان نظام پزشکی به معاون اول 
رئیس جمهوری مطرح شده بود، گفت: 
»کاهش کیفیت خدمات پزشکی هرگز 
قابل توجیه نیست و جامعه پزشکی 
نیز هرگز این کار را انجام نمی  دهد 
و در کنار مردم می ماند زیرا جامعه 
پزشکی هیچ وقت به خاطر پول کنار 
مردم نبوده است و پزشکان حتی در 
شرایط سخت دفاع مقدس هیچ وقت 
مردم را به خاطر تعرفه و درآمد تنها 

نگذاشتند.«

سرنوشت 500 میلیون یورو
بررسی  های  درباره  بهداشت  وزیر 
انجام شده مبنی بر محل هزینه کرد 500 میلیون یورو 
صندوق توسعه ملی، گفت: »گزارش  ها درباره مبلغ 
ما  به دست  ملی  توسعه  یورو صندوق  میلیون   500
رسید و مشاهده کردیم قسمت اعظم آن به بخش دارو 
و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و قسمت دیگری 
نیز به بدهی  های بیمه سالمت تخصیص یافت که آن 
هم مربوط به بقیه فعالیت های حوزه سالمت است در 
نتیجه این مبلغ در مسیری خارج از هزینه  های سالمت 
هزینه نشده است، اما برای قطعی شدن موضوع، گروه 

بازرسی در نظر گرفتم تا گزارش ها را بررسی کنند.«

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان:

امکان افزایش تعرفه های 
پزشکی وجود ندارد

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »با توجه 
پزشکی  تعرفه های  افزایش  امکان  موجود  اقتصادی  شرایط  به 

وجود ندارد.«
حیدرعلی عابدی در خصوص اعتراض های وارد شده به تعرفه های 
پزشکان گفت: »امسال شورای عالی بیمه بر اساس وضعیت اقتصادی 
کشور اقدام به تعرفه گذاری کرده است، پزشکان کشور همیشه در 
شرایط سخت اقتصادی در کنار مردم بوده اند و امسال نیز توقع 
می رود با درک کردن شرایط اقتصادی فعالیت خود را ادامه دهند.«
تمام  اقتصادی الزم است  تنگناهای  از  »برای عبور  افزود:  وی 
اقشار جامعه از جمله پزشکان همراهی های الزم را داشته باشند.«

عابدی با اشاره به اظهارات عضو شورای عالی نظام پزشکی در 
خصوص مغایرت میزان افزایش تعرفه ها با مصوبات قانونی برنامه 
پنجم و ششم توسعه گفت: »براساس این برنامه قرار نبود کشور 
فشارهای  در حال حاضر  اما  گیرد  قرار  اقتصادی  در محاصره 
اقتصادی بر جامعه وارد شده و الزم است پزشکان با درک این 

موضوع باری از دوش مردم بردارند.«
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »با توجه به 

شرایط اقتصادی موجود امکان افزایش تعرفه ها وجود ندارد.«

رضایی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی تاکید کرد؛

کمبود اعتبارات، حلقه مفقوده 
ارتقاء خدمات درمانی

کمبود  اینکه  بیان  با  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رییس  نایب 
اعتبارات حلقه مفقوده مراکز دولتی برای ارتقاء خدمات درمانی 
است، گفت: »قریب به اتفاق جمعیت کشور در طبقه متوسط  

جامعه قرار دارند.«
مسعود رضایی درباره وضعیت ازدحام بیماران در بیمارستان های 
دولتی، گفت: »درمان بسیاری از بیماران در کشور با دفترچه های 
از  بسیاری  زیرا  است  خورده  گره  اجتماعی  تامین  و  سالمت 
بیماران توان طی پروسه درمان در بخش خصوصی را ندارند.«

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی  تصریح کرد: »بسیاری 
 از بیماران  با  توجه به ارزانی خدمات درمانی در  بخش دولتی 
عالقه مند به استفاده از  بیمه سالمت و تامین اجتماعی هستند اما 
بطور واقع بینانه  بیمه های مذکور  با توجه به  حجم مراجعه بیماران 
توان  ارائه خدمات کیفی  در  حوزه درمان  را ندارند.« وی ادامه 
بیمارستان های  معمول  کشور  به طور  در  سرمایه دار  »افراد  داد: 
خصوصی را برای طی پروسه درمان  انتخاب می کنند زیرا  برای  
این افراد تنها دریافت خدمات کیفی درمانی اهمیت دارد  زیرا با 
معضل اقتصادی برای پرداخت هزینه های درمانی روبه رو نیستند.«

کاهش خدمات  اینکه  بیان  با  اجتماعی  کمیسیون  رییس  نایب 
دارند  بیماران  مراجعه  ازدحام   در  ریشه  دولتی  بیمارستان های  
یادآورشد: »قریب به اتفاق جمعیت کشور  در طبقه متوسط  جامعه  
قرار دارند بنابراین با  شرایط  مذکور  مشخص است که بیماران تنها 
می توانند بیمارستان های دولتی را  برای درمان انتخاب کنند که 

پذیرایی دفترچه های سالمت و تامین اجتماعی باشند.«

پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:؛

محصوالت تراریخته از سالمت 
امنیتی کامل برخوردار نیستند

بابیان  مجلس  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
اینکه موضوع محصوالت تراریخته سیاسی نیست، گفت: »نتایج 
محصوالت  که  دارد  مسئله  این  از  علمی حکایت  بررسی های 

تراریخته از امنیت سالمتی کامل برخوردار نیستند.«
عباس پاپی زاده درباره وضعیت محصوالت تراریخته در کشور، 
گفت: »براساس مکتوبات، مقاالت علمی و نتایج  بررسی های علمی 
محصوالت تراریخته از امنیت و سالمتی کافی برخوردار نیستند.«
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه چرا 
در کشورهای توسعه یافته و اروپایی محصوالت تراریخته را با 
برچسب مشخص می کنند تصریح کرد: » سوال اساسی اینجا است 
که اگر  محصوالت تراریخته معضلی برای سالمتی ایجاد نمی کنند 
»براساس  داد:  ادامه  وی  می شوند.«  مشخص  برچسب  با  چرا 
 تحقیقات  علمی صورت گرفته در زمینه  محصوالت تراریخته  نتایج 
قابل  توجهی بدست آمده است که سالمت مردم در بلند مدت 
با مصرف محصوالت تراریخته  به خطر  می افتد. بنابراین  قوانینی 
که  کشورهای  که  است  شده  وضع  توسعه یافته  کشورهای   در 
اجازه مصرف محصوالت تراریخته را صادر می کند می بایست  
با برچسب مشخص شو د که محصوالت فوق تراریخته است.«

برچسب  بدون  تراریخته  »فروش محصوالت  افزود:  زاده  پاپی 
قانونی تخلف  است بنابراین نباید هیچ گونه محصول  تراریخته 
بدون برچسب قانونی به فروش برود.« عضو کمیسیون کشاورزی 
بابیان اینکه مسئله محصوالت تراریخته سیاسی نیست یادآورشد: 
»نتایج بررسی های علمی حکایت از این مسئله دارد که محصوالت 

تراریخته از  امنیت سالمتی کامل برخوردار  نیستند.«

خانه ملت 
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

کاهش کیفیت خدمات پزشکی هرگز قابل توجیه نیست

مدیرکل حراست سازمان بیمه سالمت گفت: »بیمه سالمت هیچ گونه 
با محتوای صدور کارت  تلفنی  تلفنی نداشته و تماس های  بازاریابی 
هوشمند یا بیمه تکمیلی سالمت، کالهبرداری بوده و به هیچ عنوان 

بیمه سالمت نیست.« تایید سازمان  مورد 
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، محمد منتقمی راد درباره تماس تلفنی 
برخی شرکت ها با مردم و پیشنهاد ارائه کارت بیمه افزود: »خدمات 
سازمان بیمه سالمت در کل کشور از طریق دفاتر پیشخوان ارائه می 
یا  بیمه شدگان  با  ارائه خدمت  تلفنی برای  شود و هیچ گونه تماس 
سایر افراد برقرار نمی شود. در نتیجه با شرکت  هایی که از عنوان بیمه 
سالمت سوءاستفاده کرده و با مردم تماس تلفنی برقرار می کنند، از 

قانونی می شود.« طریق مراجع قضایی برخورد 
تکمیلی  بیمه  و  است  پایه  بیمه  یک  سالمت  »بیمه  کرد:  بیان  وی 
ندارد. بیمه آتیه سازان حافظ هم با وجود اینکه زیرمجموعه سازمان 

بیمه سالمت محسوب می شود، به صورت مستقل فعالیت می کند.«

و  سواالت  همه  می توانند  شدگان  »بیمه  افزود:  منتقمی راد 
مشکالت خود را با شماره تماس 1666 مطرح کرده و پاسخ 
بگیرند. همچنین هرگونه تماس از طرف این شرکت ها را نیز 
به سامانه 1666 اطالع دهند تا در اسرع وقت پیگیری شود. 
و  تهران  در  سازمان  مدیران  نیز  هفته  هر  دوشنبه  روزهای 
شهرستان ها از طریق همین سامانه تلفنی پاسخگوی سواالت 

هستند.« مردم 
»ارائه  داشت:  اظهار  سالمت  بیمه  سازمان  حراست  مدیرکل 
خدمت به محرومان و آحاد جامعه یکی از شاخص های مورد 
توجه سازمان بیمه سالمت است، اما برخی افراد و شرکت های 
سودجو، از اعتماد مردم سوءاستفاده کرده و حتی در برخی 
موارد مردم را تهدید به ابطال دفترچه بیمه آنها می کنند که یکی 
از مصادیق اخاذی است. سازمان بیمه سالمت برای استمرار 

برخورد می کند.« این کالهبرداری ها  با  بیمه شدگان،  اعتماد 

 رییس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت از ارائه 10 هزار 
خدمت بهداشت دهان و دندان و توزیع 20 هزار مسواک و خمیردندان 

در مناطق آسیب دیده از سیل خبر داد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، حمید صمدزاده با اعالم این خبر اظهار 
کرد: »با وجود اینکه هنوز به برخی از مناطق سیل زده استان های آسیب 
دیده از سیل، به ویژه لرستان دسترسی سختی داریم، تاکنون بالغ بر 10 
هزار خدمت بهداشت دهان و دندان به مردم آسیب دیده از سیل ارائه 

شده است.«
وی افزود: »همچنین، توزیع اقالم بهداشتی در این مناطق در دستور کار 
بوده است و در این راستا، تاکنون 20 هزار قلم مسواک و خمیردندان 

بین آسیب دیدگان از سیل در کمپ ها توزیع شده است.«

وی هزینه خدمات بهداشت دهان و دندان ارائه شده به مردم سیل زده 
در چهار استان خوزستان، گلستان، لرستان و ایالم را بالغ بر 10 میلیارد 
ریال اعالم کرد و گفت: »رفع گل و الی، بازسازی و تجهیز برخی از 
مراکز بهداشتي و درماني که در سیل اخیر دچار آسیب شده اند، یکی 
از مهم ترین اقدامات ما پس از وقوع سیل است که در حال حاضر در 

دست انجام است.«
نیروهاي  تمام  سیل  وقوع  هنگام  در  »معموال  کرد:  عنوان  صمدزاده 
امدادي مشغول اقدامات اولیه همچون نجات آسیب دیدگان هستند، اما 
پس از آن مسائلی همچون بهداشت دهان و دندان افراد تبدیل به نیاز 
مبرم سیل زدگان می شود که به دلیل از بین رفتن وسایل زندگی آنان 
طبعا مسواک و خمیردندان موجود نیست و توزیع این اقالم بهداشتی 

از اهمیت خاصی برخوردار است.«
رییس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت گفت: »دو مرکز 
بهداشت دهان و دندان و تجهیزات آنان در سیل آق قال از بین رفت 
پزشکی خراسان شمالی و گلستان  دانشگاه های علوم  با هماهنگی  که 
سه یونیت سیار دندانپزشکی و نیروهای مربوطه به منطقه اعزام شدند.«
وی افزود: »همچنین با کمک خیّرین منطقه، پک های بهداشتی همچون 
مسواک و خمیر دندان بین سیل زدگان توزیع شد. در استان لرستان حجم 
خرابی ها و دسترسی به مناطق از استان گلستان متفاوت تر است و از آنجا 
که موبایل کلینیک ها باید جاده دسترسی داشته باشند، خدمت رسانی کمی 

با مشکل مواجه شد.«
صمدزاده بیان کرد: »با دانشگاه های علوم پزشکی استان های مرکزی و قم 
مکاتبه در خصوص امدادرسانی از طریق موبایل کلینیک های بهداشت 

دهان و دندان به استان لرستان انجام شده است.«

رییس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت ادامه داد: »همچنین، 
از وقوع سیل، تعدادی آمبوالنس دندانپزشکی و یونیت سیار هم  قبل 
مورد  سیل زده  مناطق  در  اکنون  که  داشت  قرار  دانشگاه ها  اختیار  در 
بهره برداری قرار می گیرند. یونیت های سیار به صورت چمدانی است و 
می توانند با خود به مناطق حمل کنند. همچنین در استان لرستان توزیع 

اقالم بهداشتی در حال انجام است.«
وی افزود: »خوشبختانه دانشگاه های علوم پزشکی دزفول و آبادان در استان 
خوزستان از آمبوالنس های دندانپزشکی به خوبی بهره برده و خدمات 

مطلوبي به جمعیت تحت پوشش خود ارائه داده اند.«
صمدزاده تصریح کرد: »در مجموع، نزدیک به 8 دستگاه موبایل کلینیک 
و آمبوالنس دندانپزشکی به همراه مراکزی که آسیب ندیده اند در مناطق 

سیل زده مشغول به فعالیت هستند.«
رییس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت با اشاره به این که 
تمام خدمات در استان های سیل زده رایگان بوده است، گفت: »خدمات 
دهان و دندان گران هستند و تهیه مواد مصرفی آن سخت است، اما این 
خدمات با قوت در حال ارائه است. در استان ایالم بخشی از استان آسیب 

دیده اما خوشبختانه خدمات دهان و دندان ادامه دارد.«
وی حوزه بهداشت را تنها ارگانی دانست که خدمات بهداشت دهان و 
دندان ارائه می دهد و گفت: »برخی نهادها همچون سپاه و ارتش هم با 
استقرار بیمارستان های صحرایی اقدام به ارائه این خدمات می کنند که 

جا دارد از زحمات این عزیزان نیز قدردانی کنیم.«
صمدزاده در پایان تاکید کرد: »چهار مرکز بهداشت دهان و دندان در 
استان های سیل زده آسیب دیده و بقیه مراکز سالم هستند، مراکز آسیب دیده 

نیز بعد از پاکسازی از گل و الی و برآورد تخریب، ساماندهی خواهند شد.«

مدیرکل حراست سازمان بیمه سالمت:

تماس تلفنی برای صدور کارت هوشمند بیمه سالمت، کالهبرداری است

 رئیس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت خبر داد

 ارائه ١0 هزار خدمت بهداشت دهان و دندان در مناطق سیل زده کشور


