
راس  هفته  این  دوشنبه  بهداشت  وزیر 
هیاتی وارد بغداد شد تا در زمینه پیگیری 
اجرای توافقنامه های گذشته و گسترش 
همکاری ها در حوزه درمان و پزشکی با 

مقامات ذی ربط عراقی گفت و گو کند.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، این سفر 
در حالی انجام می شود که روابط دو کشور 
در عرصه های مختلف در ماه های اخیر 
به ویژه سفر اسفندماه 97 حسن روحانی 
رئیس جمهوری اسالمی ایران به بغداد و 
سفر فروردین ماه 98 عادل عبدالمهدی 
نخست وزیر عراق به تهران روندی رو 
به گسترش و سریع را آغاز کرده است.
سعید نمکی درحالی وارد بغداد شد که 
وزارتخانه های بهداشت دو کشور ایران 
ایامی  چنین  در  قبل  سال  دو  عراق  و 
صورتجلسه توافقنامه همکاری بهداشتی 
را بعد از 4 ساعت مذاکرات فشرده، در بغداد 
به امضا رساندند. براساس صورتجلسه 
توافقنامه امضا شده در 6 اردیبهشت ماه 
96 که به امضای وزرای وقت بهداشت 
در  همکاری  پیرامون  رسید،  کشور  دو 

حوزه های بهداشتی، دارویی، زیارت های میلیونی به 
ویژه اربعین و نیز آموزش تفاهم صورت گرفت.

مسئوالن عراقی در همان زمان پیرامون این تفاهمنامه 
گفتند که افق های تازه ای در روابط دو کشور در حوزه های 

بهداشت، درمان و دارو گشوده خواهد شد.
طبق گزارش های وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی جمهوری اسالمی ایران، سهم کشورمان از بازار 
دارو در عراق هنوز در حد نیم درصد است. این در 
حالی است که ایران بیش از 95 درصد داروهایش تولید 
داخلی است و به بیش از 40 کشور دنیا صادرات دارو 
دارد. بر این اساس، یکی از حوزه های مهم همکاری که 
ایران امیدوار است در جریان سفر فعلی وزیر بهداشت 
ایران به آن دست یابد، حوزه دارویی و همچنین امکان 
شرکت های متخصص ایرانی برای تولید دارو در عراق 
است. وزارت بهداشت ایران معتقد است که به دلیل 
تجاربی که در کاهش وابستگی کشورمان به شرکت های 
بین المللی در موضوع دارو و تجهیزات دارد، می تواند 

کشور عراق را در این خصوص نیز توانمند کند.
سهم عراق از تولید داخلی دارو در حال حاضر طبق 
گزارش ها، 15 درصد است و انتقال تجربه ایران به 
عراق می تواند این سهم را در عراق افزایش داده و 

از حجم اتکال بر خارج بکاهد.

در  ایرانی  داروی  قلم  از 100  بیش  در حال حاضر 
عراق به ثبت رسیده اند و صادرات آنها به عراق انجام 
می شود اما این تعداد در مقایسه با کشورهای رقیب 
در بازار عراق از حیث تعداد و نوع رقم ناچیزی به 

شمار می رود.
همکاری در حوزه آموزش و تبادل استاد و دانشجو 
از دیگر ظرفیت های مهم همکاری بین دو کشور به 
شمار می رود به طوری که در حال حاضر بیش از 300 
دانشجوی عراقی در حوزه علوم پزشکی در دانشگاه های 

علوم پزشکی ایران مشغول به تحصیل هستند.
بحث گردشگری سالمت هم از دیگر حوزه هایی است 
که همزمان با حمله داعش به عراق به طور جهشی بین 
دو کشور به صورت خودجوش فعال شد و بسیاری از 
نیروهای مجاهد مجروح عراقی برای درمان به ایران 
به  مایل  ایران و عراق  عزیمت می کردند. دو کشور 
سازماندهی این حوزه هستند تا به درستی ارقام و اعداد 
کسانی که برای گردشگری سالمت عازم جمهوری 
اسالمی ایران می شوند، شناسایی شده و خدمات دهی 
به آنها ارتقا یابد. مشارکت ایران در زیرساخت های 
بهداشتی از جمله ساخت بیمارستان های تخصصی، 
همکاری در زمینه تجهیزات پزشکی و تهیه داروهای 
مورد نیاز عراق خصوصا سرم، حوزه هایی هستند که 

طرف عراق نیز از آن استقبال کرده است. به دلیل اینکه 
این حوزه ها تنها به وزارت بهداشت ایران بازنمی گردد، 

بلکه بخش های دیگری را نیز در بر می گیرد.
سعید نمکی قبل از عزیمت به عراق گفته بود: »باید 
حجم مبادالت میان دو کشور عراق و ایران از ۲00 
میلیون دالر تجاوز کند اما در حال حاضر میزان مبادالت 

میان دو کشور کمتر از 30 میلیون دالر است.«
در  دوشنبه  روز  کشورمان  بهداشت  وزیر  به هرحال 
راس هیاتی بلندپایه وارد عراق شد و در دارالضیافه 
)ساختمان تشریفات دولت عراق( مورد استقبال رسمی 
عالءالدین علوان وزیر بهداشت و محیط زیست عراق 

قرار گرفت.
نمکی شامگاه دوشنبه بعد از انجام دور نخست مذاکرات 
با عالء الدین علوان وزیر بهداشت عراق، اظهار داشت: 
عراق  در  دارو  بازار  در  سودآوری  دنبال  به  »ایران 
نیست بلکه به دنبال حل مشکل مردم این کشور در 
این حوزه است و برای همین برنامه وزارت بهداشت 
سرمایه گذاری مشترک در بخش تولید دارو در عراق 
از طریق مشارکت بخش خصوصی و نیمه دولتی دو 
کشور است.« وی اضافه کرد: »یکی از دالیل سفر به 
عراق پیرامون گسترش حضور ایران در بازار دارو عراق 
است و با مذاکراتی که با وزارت بهداشت عراق داریم 

درصدد تعیین یک جدول زمانبندی برای 
ثبت اقالم دارویی هستیم.«

حال  در  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
حاضر ایران دارای 1۲5 دارو در لیست 
ثبت دارو در عراق است، گفت: »97 
درصد نیاز دارویی ایران در داخل کشور 
تولید می شود همچنین در حوزه آموزش 
پزشکی، 66 دانشگاه علوم پزشکی در 
ایران وجود دارد که ایران آمادگی دارند 
آموزش  حوزه  در  را  خود  تجربیات 
علوم پزشکی و توسعه زیرساخت های 
بهداشتی و درمانی در اختیار عراق قرار 

دهند.« 

 تحریم های آمریکا بر همکاری ما با 
ایران اثری نخواهد گذاشت

و  بهداشت  وزیر  علوان  عالء الدین 
هم  عراق  جمهوری  زیست  محیط 
در این نشست خبری مشترک گفت: 
هیچ  به  آمریکا  یکجانبه  »تحریم های 
وجه بر روی همکاری های بهداشتی و 
درمانی بین عراق و جمهوری اسالمی 

ایران اثر گذار نخواهد بود.«
درمانی  و  بهداشتی  »همکاری های  کرد:  اضافه  وی 
بین دو کشور هرگز متاثر از اینگونه مسائل سیاسی 
نمی شود بلکه عراق برای گسترش و هماهنگی بیشتر 
همکاری ها بین دو کشور در این حوزه تالش می کند.«

علوان با اشاره به یادداشت تفاهم همکاری که قبال 
بین وزارتخانه های بهداشت دو کشور امضا شده و 
پروتکل های الحاقی آن، افزود: »این مسائل ارتباطی 
به تحریم های یکجانبه آمریکا ندارد بلکه دو کشور 
اصرار دارند که مناسبات را بیش از پیش بین همدیگر 

توسعه دهند.«
وزیر بهداشت عراق تاکید کرد: »ایران در زمینه بهداشتی 
جزو  منطقه  در  و  کرده  کسب  بزرگی  موفقیت های 
پیشرفته ترین کشورها است. البته عراق در حال حاضر 
در مرحله اصالح نظام بهداشتی قرار دارد و در این 
زمینه همکاری با ایران می تواند به عراق فرصت استفاده 

از تجربیات ایران را بدهد.«
وزیر بهداشت کشورمان روز سه شنبه با قصی السهیل 
وزیر آموزش عالی عراق هم دیدار و گفت و گو کرد. 
در این دیدار دو طرف درخصوص زمینه های گسترش 
همکاری ها در حوزه آموزش پزشکی به بحث و تبادل 

نظر پرداختند.

عابدی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس؛

بازنگری در کارانه پرستاران 
الزامی است

اینکه  بیان  با  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
گفت:  است،  گروهی  بلکه  نیست  فردی  کار  یک  جراحی 
اقتصادی  وضعیت  بهبود  برای  پرستاران  کارانه  در  »بازنگری 

پرستاران الزامی است.«
به گزارش سپید به نقل از خانه ملت، حیدرعلی عابدی درباره 
وضعیت حقوق پرداختی به پرستاران در کشور، گفت: »جراحی 
یک کار فردی نیست بلکه گروهی است و این در حالی است 
که درآمد پزشکان در بیمارستان های دولتی  به دو بخش تقسیم  
که  است  مزایا  و  حقوق  به  متعلق  درآمد   از  بخشی  می شود، 
توسط دولت پرداخت می شود و بخشی دیگر  به نسبت  عملکرد 

پزشک پرداخت می شود.«
 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
»پرستاران در بیمارستان های دولتی به مانند پزشکان  حقوق و 
مزایا دریافت می کنند بنابراین  تمام افرادی که دربخش دولتی 
حقوق دریافت می کنند دارای  نوعی  تعادل  در پرداخت  حقوق 
هستند اما در حیطه پرداخت کارانه میان پزشک و پرستار تفاوت 
وجود دارد.« وی با بیان اینکه در آمد پزشکان و پرستاران در 
زمان محاسبه کارانه متفاوت تعیین می شود تصریح کرد: »بطور 
یا  پزشک  چشم  جراح،  یک  کارانه  پزشکی  سیستم  در  مثال 

متخصص داخلی با دیگر متخصصان متفاوت است.«
کارانه  »می بایست  یادآورشد:  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی   
پرداختی به پرستاران در کشور مورد بازنگری قرار بگیرد این 
امر نیازمند تغییر نگرش است زیرا قانونگذران  باید بدانند  که 

جراحی یک کار گروهی است بلکه یک عمل فردی نیست.«

ابالغ آیین نامه جدید 
گردشگری سالمت، به زودی

مدیرکل امور بین الملل وزارت بهداشت از تصویب و ابالغ 
آئین نامه جدید گردشگری سالمت در آینده نزدیک خبر داد.
ایسنا  با  گفت وگو  در  الری  اسدی  محسن  سپید،  گزارش  به 
بیان  با  ضمن اشاره به اهمیت موضوع گردشگری سالمت و 
اینکه آئین نامه جدید گردشگری سالمت به زودی توسط وزیر 
تصویب  »با  کرد:  اظهار  می شود،  ابالغ  و  تصویب  بهداشت 
آئین نامه جدید، مسیر توسعه گردشگری سالمت هموار شده 
و تمامی شرکت های فعال بخش خصوصی و دولتی به صورت 

نظام مند در این مسیر گام برمی دارند.«
زمینه،  این  در  برخی گسیختگی های سیاستی  از  انتقاد  با  وی 
تصریح کرد: »به دلیل وجود برخی ناهماهنگی ها تا به امروز 
نتوانستیم آنگونه که باید از این فرصت بهره برداری کنیم. از 
طرف دیگر اقدامات ناشیانه و غیرحرفه ای برخی از واسطه ها 
بازار گردشگری سالمت را خراب کرده، این در حالیست که 
ایران و همچنین سواد و مهارت  ارائه خدمات سالمت  نظام 
پزشکان و متخصصان ایرانی در سطح منطقه و حتی فرامنطقه 
آئین  در  تدوین شده  مقررات  به  اشاره  با  است.« وی  زبانزد 
نامه  آئین  »در  کرد:  اظهار  سالمت،  گردشگری  جدید  نامه 
جدید به مساله »پاسخگویی بعد از اقدامات« از سوی پزشک 
و بیمارستان توجه زیادی شده؛ چراکه این مساله مطالبه اصلی 

بیمار و کشورهای متقاضی اعزام بیمار است.«
وی با اشاره به حذف ویزا بین کشورهای ایران و عراق، تصریح 
کرد: »در این شرایط مطمئنًا سیل گردشگران حوزه سالمت به 
کشور روان خواهد شد و بنابراین باید بتوانیم با برنامه ریزی 
صحیح و همچنین با عملیاتی کردن آئین نامه جدید و ملزومات 
آن، از این فرصت ایجاد شده به نحو مطلوب استفاده کنیم.«

اسدی الری همچنین با اشاره به بازار بزرگ دارو و تجهیزات 
پزشکی، تصریح کرد: »در شرایط موجود و با توجه به کاهش 
ارزش ریال، بحث صادرات و تولید، رونق باالیی پیدا کرده 
است. همچنین با توجه به توانمندی و دانش باالی متخصصان 
ایرانی می توان با استفاده از این فرصت فراهم شده برای توسعه 
بازار دارو، تولید و صادرات تجهیزات پزشکی استفاده کرد.«
وی با تاکید بر ضرورت تقویت شرکت های دانش بنیان و سایر 
شرکت ها و مؤسسات فعال در این زمینه، عنوان کرد: »البته باید 
مقررات مربوط به مسائل مالی، صادرات و همچنین مقررات 

بانک مرکزی در این راستا تسهیل شود.«
امیدواری  ابراز  با  همچنین  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  این 
نسبت به توسعه تولید و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی و 
همچنین مباحث فناوری سالمت و اطالعات در سال جاری، 
به تأمین و  این مسائل مشروط  »البته تحقق تمام  عنوان کرد: 
این مساله  پوشش کامل سالمت مردم خودمان است؛ چراکه 
دولت  کل  و  بهداشت  وزارت  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی 

جمهوری اسالمی است.«
سایر  به  اشاره  با  گفت وگوی خود  از  دیگری  بخش  در  وی 
برنامه ها و اولویت های وزارت بهداشت در حوزه امور بین الملل، 
الملل وزارت بهداشت بعد از دولت  اظهار کرد: »روابط بین 
یازدهم و بخصوص بعد از برجام در حال توسعه و گسترش 
است؛ به گونه ای که روابط علمی و تحقیقاتی ما با کشورهای 
افزایش  90 کشور  به حدود  اکنون  ۲0 کشور هم  از  مختلف 

یافته است.«

اخبــار 
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وزیر بهداشت در سفر به عراق:

حجم مبادالت باید از ۲۰۰ میلیون دالر تجاوز کند

هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سالمت، با هدف ارتقای 
دیپلماسی سالمت و معرفی ظرفیت های نظام سالمت کشورمان 
به جهانیان، برای نخستین بار و علی رغم تحریم های موجود در 
منطقه غرب آسیا برگزار می شود. این رویداد مهم بین  المللی 
فرصت کم نظیری برای تبادل تجربیات ارزشمند حوزه بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی ایران با دنیا را فراهم کرده است.
دانشگاه،   ۲5 شامل  هشت،  گروه  پیمان  جهانی  کنسرسیوم 
فرهنگستان و موسسات آموزشی 18 کشور از شش قاره دنیا، 
در سال ۲009 هنگامی که آلمان رییس گروه G8 بود، تشکیل 
شد و نشست منطقه ای مجمع جهانی سالمت نیز از سال ۲013 
آغاز به کار کرد و هر ساله این نشست در یک قاره برگزار 
می شود. براساس مصوبه هیات مدیره پیمان گروه هشت، دانشگاه 
علوم پزشکی تهران به عنوان تنها عضو منتخب منطقه غرب 
آسیا و شمال افریقا در گروه پیمان هشت، در اردیبهشت ماه 
سال 1398 میزبان این نشست در جزیره کیش است.  پیمان 
گروه هشت در واقع، یک مجموعه آکادمیک و غیرسیاسی است 

که برای ارتقای سالمت جهانی تالش می کند و با استفاده از آزادی های 
آکادمیک و فارغ از مرزبندی های سیاسی حرکت می کند. این مجمع، یک 
نهاد تصمیم گیرنده و اجرایی نیست، بلکه یک نشست مشورتی، کارشناسی 
بین چهار حوزه دانشگاهیان، سیاستگذاران، صنعتگران و جامعه که در حوزه 
سالمت نقش دارند، می باشد که هم اکنون به عنوان یک نشست اصلی در 

دستورسازی سالمت جهانی پذیرفته شده است. 
شش سرفصل اصلی این رخداد بزرگ شامل »سالمت در شرایط بحرانی 
پایدار سالمت«،  »توسعه  ناایمن«، »سالمت در جهان در حال گذر«،  و 
»بیماری های غیرواگیر« و »سالمت روان، محیط زیست و آموزش پزشکی« 
است.  سرفصل های مذکور با هدف توسعه پایدار سالمت، با تاکیداتی 
مانند تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا، پوشش همگانی سالمت و پیشگیری 
و مبارزه با بیماری های غیر واگیر، خدمات سالمت عدالت محور، قابل 
تمکن و همگانی موضوعات را مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهند. 
برگزاری نشست منطقه ای مجمع جهانی سالمت در ایران با توجه به جو 
سیاسی منطقه و تبلیغات سوء ناشی از تحریم های آمریکا، فرصت بسیار 
خوبی را برای دیپلماسی سالمت در اختیار کشور قرار می دهد و از طرف 
دیگر گامی در جهت ایفای نقش دانشگاه در عرصه بین المللی است که 

امیدواریم در مسیر ارتقای سالمت مردم کشورمان باشد.

به گزارش وب دا، رئیس نشست منطقه ای مجمع جهانی سالمت ۲019 
در نشست خبری نشست منطقه ای مجمع جهانی سالمت 1398 که در 
ستاد دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، اظهار داشت: »در مجمع 
استفاده  آکادمیک  نهادهای  از  سیاستگذاری  حوزه  در  سالمت  جهانی 
می شود و در سال ۲016 دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان بیست 
و چهارمین عضو به گروه پیمان M8 پیوست و امروز این پیمان، ۲5 

عضو از کشورهای جهان دارد.« 
علی جعفریان تصریح کرد: »نشست مجمع جهانی سالمت، اکتبر هر سال 
در برلین برگزار می شود و نقش آن، اتاق فکر بزرگ در ابعاد جهانی با 
مشارکت نهادهای آکادمیک، سیاستگذاران، صنایع و مردم است و هدف 
مسائل سالمت  مورد  در  تاثیرگذار  افراد  مشارکت  با  که  است  این  آن 
جهانی بحث و بررسی کرده و دستورات الزم برای تصمیم گیری مجامع 

بین المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت را تهیه کند.«
در 10  »تاکنون  یادآور شد:  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس سابق 
نشست قبلی مجمع جهانی سالمت در برلین بیشتر از 100 وزیر و بیش 
از ۲00 نفر از مدیران ارشد صنایع مرتبط با سالمت حضور داشته اند. 
این مجمع جهانی در حوزه سالمت به نشست داووس در حوزه اقتصاد 
شبیه است.« جعفریان افزود: »در دهمین نشست مجمع جهانی سالمت در 

سال گذشته، آنجال مرکل صدراعظم آلمان، نخست وزیر نروژ، 
رییس سازمان جهانی بهداشت و بیل گیتس حضور داشتند اما 
این مجمع از سال ۲013 به این نتیجه رسید که باید نشست های 
منطقه ای طراحی کند که اولین نشست منطقه ای این مجمع در 
سنگاپور برگزار شد.« وی خاطرنشان کرد: »دانشگاه علوم پزشکی 
تهران از سال ۲016 به عضویت مجمع جهانی سالمت درآمد 
این  و در سال ۲017 پیشنهاد میزبانی نشست منطقه ای را به 
مجمع مطرح کرد و خوشبختانه تصویب شد که هفتمین نشست 
منطقه ای مجمع جهانی سالمت در سال ۲019 در جزیره کیش 
برگزار شود و دلیل انتخاب جزیره کیش نیز مسائل مربوط به 
ویزا بود که مورد توجه بسیاری از شرکت کنندگان قرار گرفت.« 
رییس نشست منطقه ای مجمع جهانی سالمت ۲019 با اشاره 
به تشکیل دبیرخانه این نشست از مهرماه سال 96 در دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، گفت: »در طول یک سال و نیم گذشته 
زمان زیادی صرف شده و برنامه ریزی دقیق برای برگزاری بهتر 
این نشست انجام شده است. همچنین موسسه ملی تحقیقات 
سالمت مسئولیت اجرای این نشست را بر عهده دارد و بنده نیز مسئول 
دبیرخانه برگزاری نشست و نماینده تام االختیار دانشگاه علوم پزشکی 

تهران در این نشست منطقه ای هستم.« 
جعفریان تصریح کرد: »ایران اولین کشور منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا 
و کشورهای عضو مدیترانه شرقی است که عضو مجمع جهانی سالمت 
شده و برای اولین بار نیز این نشست در منطقه برگزار می شود و در 
برای سالمت  دستورسازی  در  جهانی سالمت  مجمع  نقش  درازمدت 
از سخنان خود  برجسته تر می شود.« وی در بخش دیگری  نیز  جهان، 
اظهار داشت: »ایران در منطقه ای از دنیا قرار دارد که چالش های زیادی 
دارد و از هر نظر، شرایط ویژه ای داریم اما از فرصت  برگزاری نشست 
منطقه ای مجمع جهانی سالمت در ایران استفاده می کنیم که اوال تجربیات 
موفق دنیا و دانشمندان و افراد برجسته را به همکاران مان در کشور منتقل 
کنیم و دوما عملکرد و دستاوردهای کشور را به جهانیان عرضه کنیم.« 
رییس نشست منطقه ای مجمع جهانی سالمت ۲019 افزود: »در نشست 
منطقه ای مجمع جهانی سالمت در کیش فرصت داریم که بگوییم در 4 
دهه گذشته چه اقداماتی در حوزه سالمت کشور انجام داده ایم و فرصت 
نقد عملکرد ما نیز فراهم است و در این محیط، اما و اگرها و سواالت 

مطرح و پاسخ ها ارائه می شود.«

رئیس نشست منطقه ای مجمع جهانی سالمت 2019 عنوان کرد؛
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