
مشاور سالمت وزیر بهداشت در نامه ای 
رئیس جمهور  اول  معاون  به  خطاب 
خواستار پیشگیری از بروز آسیب جدی 
به بخش خصوصی بهداشت و درمان و 

به تعطیلی کشیده شدن آن شد.
سیدمحمود  نامه  متن  سپید،  گزارش  به 
طباطبایی مشاور سالمت وزیر بهداشت 
به  رئیس جمهور  اول  معاون  به  خطاب 

شرح ذیل است:
محبت های  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
بی دریغتان و حوصله ای که برای شنیدن 
مشکالت مسیر راه ارائه دهندگان خدمات 
سالمت در بخش خصوصی و عمومی 
غیردولتی و خیریه صرف نمودید و با تقدیر 
فراوان از الطاف بی شائبه و دلسوزانه و 
مدبرانه جناب آقای دکتر سعید نمکی، وزیر 
محترم بهداشت که با مهربانی و سعه صدر 
فراوان در کنار جامعه پزشکی قرار گرفته 

و سعی در رفع مشکالت آنها دارد.
همانگونه که جنابعالی استحضار دارید 
و بر آن صحه خواهید گذاشت جامعه 
خدوم پزشکی طی سالیان متمادی و پس 

از پیروزی انقالب اسالمی و در دوران جنگ تحمیلی، 
دوران سازندگی و همچنین سایر شرایط دشوار کشور 
از قبیل زلزله، سیل و سایر حوادث طبیعی در کنار ملت 
قهرمان ایران به خدمت رسانی مشغول بوده و درنهایت 
خلوص و صداقت به هم وطنان ارائه خدمت نموده 
تا جایی که در حال حاضر با پیشرفت شگرفی که در 
عرصه علوم پزشکی ایران اسالمی صورت گرفته، عماًل 
از اعزام هرگونه بیمار به خارج از کشور جلوگیری 
شده و به عنوان جایگاه اول علمی منطقه زمینه اعتبار 
و آبرو برای میهن اسالمیمان بوده و پتانسیل جذب 
بیماران غیرایرانی را نیز از کشورهای منطقه و هم جوار 

ایجاد نموده است.
علی ایحال با توجه به اینکه خدمات فوق االشاره در طول 
این سال ها توسط کلیه اعضاء جامعه پزشکی در بخش 
دولتی و خصوصی صورت گرفته در حال حاضر با 
توجه به شرایط کشورمان که جنابعالی به خوبی به آن 

واقف هستید، بخش خصوصی بهداشت و درمان کشور 
که بار حدود 80 درصد مراجعات سرپایی و نزدیک 
به 20 درصد بار مراجعات بستری را بر عهده دارد با 
شرایط دشوار و طاقت فرسایی دست وپنجه نرم می کند 
که در صورت عدم توجه و اتخاذ تصمیمات عاجل، 

قطعاً با خسارات جبران ناپذیری مواجه خواهیم شد.
لذا دستور مقتضی به منظور پیشگیری از بروز آسیب 
جدی به بخش خصوصی بهداشت و درمان و به تعطیلی 
کشیده شدن آن در دو فاز اقدامات عاجل و میان مدت 

مورد نیاز است.

الف( اقدامات عاجل مورد نیاز:
خدمات  تعرفه های  حاضر  حال  در  ازآنجایی که   -1
درمانی ابالغی با عنایت به رشد هزینه های حقوق و 
دستمزد و مواد و وسایل مصرفی و سایر هزینه های 
تسهیالت و اقالمی که مراکز درمانی، به خصوص برای 

به هیچ وجه  دارند  نیاز  آن  به  تولید محصول سالمتی 
جوابگوی هزینه های جاری نبوده و چنانچه وضع به 
تعطیلی  شاهد  آتی  ماه های  در  یابد  ادامه  منوال  این 
تعداد زیادی از مراکز درمانی خصوصی خواهیم بود، 
ابعاد  در  درمانی  تعرفه های  در  تجدیدنظر جدی  لذا 

مختلف مورد درخواست است.
2- دستور الزم به شورای عالی بیمه به منظور برگشت 
روند سابق در خصوص پرداخت هزینه های متفرقه و 
وسایل یکبار مصرف با عنایت به رشد تصاعدی قیمت ها 
در عرصه مذکور که متأسفانه در سال گذشته بدون 
هیچ دلیل و توجیهی حذف شده و در زمره هتلینگ 
قرار گرفته و این در حالی است که قسمت اعظم آنها 
در بخش دولتی محاسبه و از بیماران اخذ می گردد و 

بیمه ها نیز قبول نموده اند.
3- موافقت با تداوم استمرار خدمات در حوزه بخش های 
VIP در بیمارستان های خصوصی، همانند بخش دولتی 

به منظور تأمین بخشی از هزینه ها از سوی 
اقشار توانمند که متقاضی جدی آن هستند 
و متأسفانه از طرف وزارت متبوع در سال 
97 دستور تعطیلی آن صادر و متقاضیان 
ذینفع و بیمارستان ها را دچار مشکالت 

فراوان نموده است.
4- دستور الزم به منظور ملحوظ داشتن و 
اصالح درصد هزینه استهالک تجهیزات 
قیمت  بعضاً  که  پزشکی  گران قیمت 
آنها نسبت به سال گذشته بالغ بر 300 
به شکلی  افزایش داشته است  درصد 
که بیمارستان ها و مراکز درمانی امکان 
جایگزینی آنها را داشته باشند. بدیهی 
مراکز  این  این صورت  غیر  در  است 
در آینده نزدیک با استفاده از تجهیزات 
تعرفه های  با  به هیچ وجه  که  مستهلک 
فعلی قابل جایگزینی نبوده، با افت شدید 
کیفیت در عرضه ارائه خدمات سالمت 

مواجه خواهند بود.
 

ب( اقدامات میان مدت مورد نیاز:
1- با توجه به اینکه در سالیان گذشته 
هیچگاه مبنای تعیین تعرفه خدمات درمانی بر اساس 
اصول علمی و فنی اقتصاد و بازار تعریف نگردیده و 
شاخص های مختلف منبعث از آمارهای مقتضی در آن 
ملحوظ نشده است، دستور حضرتعالی در خصوص 
نظر وزیر محترم  زیر  کارگروه های تخصصی  تعیین 
بهداشت و درمان با حضور نمایندگان نظام پزشکی 
و بخش خصوصی به منظور محاسبه قیمت تمام شده 
خدمات، اعم از بستری و سرپایی، برای سال های آتی 
مورد نیاز است و نمونه آنها که سال گذشته تهیه شده، 

خدمتتان به پیوست ارسال می گردد.
برخورد  دستور  می گردد،  درخواست  همچنین   -2
جدی با افراد و گروه هایی که آگاهانه یا ناآگاهانه 
در مسیر تخریب ارکان نظام در رسانه ها و فضای 
مجازی برآمده اند و خدمات بی شائبه دولت محترم 
می نمایند،  مخدوش  را  پزشکی  خدوم  جامعه  و 

فرمایید. صادر 

اپیـدمی نامـادری، 
کابـوس کادر درمـان

سهيل طالبى حسينى، جراح و متخصص ارتوپدى
 

الگوی نظام فرهنگی خانواده در جامعه که نگاه می کنید،  به 
در هر مجله و مقاله ای صحبت از لزوم افزایش فوری جمعیت 

و خطر پیری فزاینده نسل است.
وقتی به استراتژی برون رفت توجه کنید، می بینید که جاده ها 

شده اند. ریل گذاری  معکوس 
زادآوری پیش از آنکه یک فرهنگ باشد، محصول یک فرآیند 

است.
در شاهراه این خط تولید نسل، حتما یک سوزن بان هست.

کادر درمان که باید منجی و مجری پروژه گریز از شکست 
رشد جمعیتی باشد، امروز خودش درگیر اپیدمی نامادری ا ست!
که  است  این  کردم،  استفاده  نامادری  اطالق  از  اینکه  دلیل 
دستاورد نسلِی حقیقی در ازدواج، تولید مثل است و اگر ما از 
تجرد قطعی بیش از یک میلیون دختر جوان حرف می زنیم، 

به واقع باید مالک های خود را به روز کنیم.
تعریف  یک  باشد،  نرسیده  واقعی  وصال  به  که  ازدواجی 
اصیل تر دارد و امروز اگر قرار باشد شاخص حقیقی سالمت 
حتی  نه  باشد  »مادری«  شاخص  باید  کنیم،  انتخاب  را  زنان 

میزان ازدواج!
شدن  مادر  دختران،  برای  ازدواج  در  حقیقی  وصال  امروز 
است و اگر کسی آنقدر متجدد است که بین ازدواج و تکثیر 

نیست. تفاوت ماهوی می گذارد، اصال مخاطب من  نسل 
در منطق کالم امروز من، تفاوتی بین همباشی و ازدواج نیست، 

اگر شرعیات و محرمات را گوشه ای بگذاریم.
و  می شود  تکمیل  شدن  والد  با  ازدواج  کنونی،  مبحث  در 
اگر امروز چیزی هست که مانع تولد فرزند می شود، اینطور 

نامید! باید همباشی شرعی  ازدواج را 
جوانان کادر درمان ما که باید چراغدار دعوت و تشویق در 
راه تولید مثل جامعه باشند به علت سیاست های غلط متولیان 
حوزه بهداشت و درمان به چند علت بنیادین خودشان قابلیت 

تزویج و تولیدمثل را از دست داده اند!
کار شبانه بی ضابطه، اضافه کاری خارج از سقف قانون کار، 
تبعید های مکانی، تفکیک همسران از هم، فقر فزاینده دستمزدی 
و جداکردن دختران جوان از خانواده ... همه و همه به موانع 

جدی در تزویج کادر درمان مبدل شده اند.
شیفت های کاری شبانه متوالی، کادر درمان ما را اعم از زن 
در  ما  و  است  کرده  محروم  خانواده  گرم  کانون  از  مرد  و 
به  را  جمعیت  افزایش  تشویق  سیاست های  آشفته حالی  این 

از تولیدمثل سپرده ایم. ازدواج و مأیوس  از  ناامید  جماعتی 
بزرگترین کارفرمایی که سیاست های عیان ضد خانواده را در 
ضوابط استخدامی و تعهدات کاری کارکنان خود اعمال می کند، 

افزایش جمعیت اعالم کرده است! خود را متولی سیاست 
به  امید  هم  موجود  زوج های  در  تبعید  و  تفکیک  طرح های 
بچه دار شدن را در زوج های کادر درمان به صفر رسانده است.
کادر درمان امروز در سه محور دچار آسیب ریشه ای شده اند.
نبودن  خانه  مرد  یا  خانه  زن  علت  به  ازدواج  امکان  فقدان 
به عنوان همسر،  ماه  از روزهای  نیمی  با عدم حضور شبانه 
نقش  پذیرش  برای  یا عدم جذابیت  رغبت  فاجعه عدم  یک 

ایجاد کرده است! همسری 
دوم  محور  امروز  خانواده  تشکیل  مالی  کفایت  عدم  با  فقر 

مبتالبه کادر درمان است.
حتی برای آن دسته که از این دو سد بزرگ عبور کرده اند؛ 
مادران شاغل در  از  فقدان تسهیالت حمایت  با  فرزندآوری 
بیمارستانی  بهداشت و درمان و تضاد شغل  ساختار وزارت 
که  است  زده  رقم  را  پدری چیزی  هم  و  مادری  تکالیف  با 

باید آن را اپیدمی نامادری کادر درمان نامید!
که  می کنم  اخطار  سالمت  سیاست بازان  همه  به  اینجا  من 
کادر درمان از زنان پزشک و ماما و پرستار و اتاق عمل همه 
به علت مخمصه شغلی،  مادر شدن  یا حسرت  و  واهمه  در 
مأموریت  را مدعی  متولی سالمت خود  اگر  و  اسیر شده اند 
به افزایش جمعیت می داند، باید از ساماندهی وزارت متبوع 
شروع کند تا دختران کادر درمان با تسهیالت شغلی بتوانند 

با رویای ممکن جابجا کنند... کابوس مادر شدن را 
چراغی که به خانه روا نیست در خیابان روشن نکنید!
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مانع آسیب جدی به بخش خصوصی درمان شوید

در ایام نوروز امسال )25 اسفند 97 الی 15 فروردین 
98(، 915 نفر، در حوادث رانندگی کشته شدند که 
این تعداد نسبت به ایام مشابه در سال گذشته )هزار 

و 109 نفر( 17.5 درصد کاهش یافته است.
به گزارش سپید به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی 
قانونی، در نوروز سال جاری 69.4 درصد کشته های 
حوادث رانندگی مربوط به جاده های برون شهری )635 
نفر(، 19.2 درصد در راه های درون شهری )176 نفر(، 
5.4 درصد در جاده های روستایی )49 نفر(، 1.2 درصد 
درصد   4.8 تصادف  محل  و  اختصاصی  راه های  در 
سایر مسیرها بوده است که بدین ترتیب تعداد متوفیان 
تصادف در جاده های برون شهری 13.3 درصد، راه های 
درون شهری 19.6 درصد و در جاده های روستایی 40.2 

درصد کاهش یافته است.
حوادث  فوتی های  بیشترین  گزارش  این  اساس  بر 
رانندگی در روزهای 26 اسفند )64 نفر(، سوم فروردین 
)63 نفر( و 29 اسفند )62 نفر( و کمترین فوتی ها در 
فروردین  نهم  و  نفر(   22( فروردین  ششم  روزهای 

)29 نفر( رخ داده است.
همچنین تلفات حوادث رانندگی در نیمه اول ایام نوروز )25 اسفند تا 
5 فروردین( 529 نفر بوده که در نیمه دوم این ایام )6 فروردین تا 15 
فروردین( با کاهش 27 درصدی مواجه شده و به 386 نفر رسیده است.
و  سیستان  و   72 با  رضوی  خراسان  استان های  امسال  نوروز  ایام  در 

بلوچستان و کرمان هر کدام با 71 فوتی بیشترین و استان های ایالم با 
3 و چهارمحال و بختیاری با 9 فوتی کمترین تعداد کشته های ناشی از 

حوادث رانندگی را داشته اند.
به  مربوط  تصادفات  از  ناشی  مرگ های  در  فراوانی  افزایش  بیشترین 
ایام نوروز امسال نسبت به سال گذشته مربوط به استان های سیستان و 

بلوچستان )16 نفر( و بوشهر )11 نفر( و بیشترین 
کاهش مربوط به استان های فارس )50- نفر( و 
نشان  بررسی  این  است.  بوده  نفر(   -22( تهران 
از  درصد   69.9  ،1398 سال  نوروز  در  می دهد 
کشته های ناشی از حوادث رانندگی مرد و 30.1 

درصد زن بوده اند.
از لحاظ تحصیلی 27.1 درصد بی سواد، 47 درصد 
دارای تحصیالت کمتر از دیپلم، 15 درصد دیپلمه، 
9.1 درصد باالتر از دیپلم و 1.8 درصد نامعلوم 
بوده است. از لحاظ سنی 12.6 درصد افراد 10 
سال و کمتر، 6.7 درصد 17-11 سال، 54.4 درصد 
49-18 سال و 26.2 درصد کشته های تصادفات 
50 سال به باال داشته اند؛ سن یک دهم درصد افراد 

نامعلوم بوده است.
نحوه وقوع تصادف 44.2 درصد از افراد متوفی ناشی 
از برخورد دو وسیله نقلیه، 27.7 درصد واژگونی 
وسیله نقلیه و 18.7 درصد ناشی از برخورد وسیله 
نقلیه به عابر و 7.8 درصد ناشی از برخورد وسیله 

نقلیه متوفی به شیء ثابت بوده است.
پس ازآن  و  سر  به  ضربه  موارد  از  درصد   44.4 در  مرگ  اصلی  علت 
شکستگی های متعدد با 28.4 درصد بوده است. همچنین محل فوت 55.5 
درصد از افراد در محل حادثه، 7.2 درصد حین انتقال به بیمارستان و 

محل فوت 35.6 درصد از افراد در بیمارستان بوده است.
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