
سیاست گذاری  پنجمین جلسه شورای 
حضور  با  الکترونیک،  سالمت  نظام 
این  وزیر بهداشت، معاونین و مدیران 

وزارتخانه برگزار شد.
این  در  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 
جلسه با تأکید بر اینکه در حال حاضر، 
سالمت،  الکترونیک  پرونده  استقرار 
در  خانواده  پزشکی  و  ارجاع  سیستم 
وزارت  اولویت های  از  کشور،  سطح 
بهداشت محسوب می شوند، اظهار کرد: 
»نباید تصور شود که پرونده الکترونیک 
سالمت، پزشکی خانواده و سیستم ارجاع 
باید همزمان مستقر و اجرایی شوند، بلکه 
استقرار پرونده الکترونیک سالمت، زمینه 
اجرای دو برنامه دیگر را مهیا می کند؛ 
بنابراین با استقرار این برنامه در سطح 
کشور، می توان شاهد استقرار نظام ارجاع 

و پزشکی خانواده نیز بود.«
از  یکی  جانسون،  »چالمرز  گفت:  وی 
توسعه  مبحث  برجسته  نظریه پردازان 
است که با تحقیق و مطالعه در کشورهای 
جنوب شرق آسیا، برای اولین در سال 

1976، اصطالح دولت های توسعه گرا را مطرح کرد. 
به گفته وی، »اولین راز موفقیت کشورهای جنوب 
شرق آسیا در ایجاد توسعه این است که به سمت 
شفاف سازی پیش رفتند، یعنی در این کشورها، داده ها 

و  مشخص  داشبوردهای  و  ثبت  شفاف  به صورت 
به روزی برای مدیران تصمیم گیرنده ایجاد شد.« به 
همراه  به  را  دموکراسی  »شفافیت،  جانسون،  عقیده 
دارد«؛ مثاًل اگر حکومتی دارای ساختار شفاف باشد، 

پادشاه آن مملکت نمی تواند استبداد را تحمیل کند و 
چنانچه در کشوری ساختار شفافی وجود نداشته باشد، 
از ساختار دموکراتیک  حتی رئیس جمهور برخاسته 
شد؛  خواهد  دیکتاتورتر  مستبد،  پادشاه  یک  از  نیز 

بنابراین اولین گام توسعه، شفاف سازی 
فرآیندها است و کشور ما نیز باید به 

این سمت حرکت کند.«
خاطرنشان  نمکی  وبدا،  اعالم  بنابر 
معاون  که  زمانی  قبل،  »سال ها  کرد: 
در  بودم،  بهداشت  وزارت  بهداشت 
جلسه ای مشترک با رئیس مرکز آمار 
به اختالف برخوردیم؛ چراکه  ایران، 
وزارت  در  مرگ ومیر  ثبت شده  آمار 
بهداشت بیشتر از آمار مرکز آمار کشور 
اعالم شده بود و تمامی دستگاه های 
مبنا  را  آمار  آمار مرکز  نیز  بین المللی 
قرار داده بودند و این موضوع به دلیل 
اساس زیج حیات  بر  ما  که  بود  این 
بر  آنها  و  بودیم  کرده  ثبت  را  آمار 
آمار  شده  ابطال  شناسنامه های  مبنای 

مرگ ومیر را ثبت می کردند.«
دولت  استقرار  بهداشت  وزیر 
از  یکی  را  سالمت  الکترونیک 
برشمرد  بهداشت  وزارت  افتخارات 
و گفت: »با استقرار پرونده الکترونیک 
سالمت از خردادماه سال جاری، تمامی 
ثبت خواهد شد.  رویدادهای حوزه سالمت کشور 
همچنین، آنالین شدن پرونده الکترونیک سالمت نیز 
ازجمله اقدامات و برنامه های آتی وزارت بهداشت 

در این زمینه است.«

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس:

صداوسیما قبل از تبلیغ 
محصول از وزارت 

بهداشت تأییدیه بگیرد
اینکه  بر  تأکید  با  مجلس  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
بهداشتی  و  آرایشی  مواد  تبلیغ  نوع  هر  از  قبل  صداوسیما 
بگیرد،  استعالم  بهداشت  از وزارت  با سالمت مردم  مرتبط 
عدم  از  پزشکی  نظام  سازمان  گالیه  به  توجه  »با  گفت: 
مکاتبات  قطعًا  ما  صداوسیما  توسط  موضوع  این  رعایت 

کرد.« این سازمان خواهیم  با  را  الزم 
به گزارش سپید، حیدرعلی عابدی در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به گالیه رئیس سازمان نظام پزشکی از تبلیغات مرتبط 
اظهار  صداوسیما،  سازمان  در  بهداشتی  و  آرایشی  مواد  با 
تبلیغ کاالی آسیب رسان  نوع  کرد: »طبق مصوبه مجلس هر 
تلویزیون جرم محسوب می شود، در حال  حاضر بحث  در 
آسیبی  مردم  به  جسمی  نظر  از  که  است  کاالهایی  سر  بر 
مردم  از  تلویزیون  در  آن  تبلیغ  به وسیله  اما  نمی کند،  وارد 

می شود.« کاله برداری 
وی دراین باره توضیح داد: »مثاًل در تلویزیون تبلیغ می شود 
از  یا  و  کرده  تغییر  مو  رنگ  سر  بر  پمادی  مالیدن  با  که 
پماد  فالن  اینکه  یا  می آید  عمل  به  جلوگیری  مو  ریزش 
تبلیغ  این  با  هم  مردم  می برد.  بین  از  را  صورت  چروک 
رخ  اتفاقی  هیچ  نهایت  در  و  کرده  خریداری  را  پماد  این 
این  اما  ندارد،  پمادها ضرر  این  که  نمی دهد. درست است 
چنین  آنها  اگر  که  می شود  مردم  انحراف  باعث  تبلیغات 
داروی بی خاصیتی را مصرف نمی کردند شاید داروی مؤثرتر 

می شد.« حل  مشکلشان  و  کرده  تهیه  قانونی  به صورت  را 
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس خاطرنشان کرد: »رئیس 
را  گالیه  این  بهداشت  کمیسیون  در  پزشکی  نظام  سازمان 
مطرح کرد که علی رغم اعالم به سازمان صداوسیما توجهی 
باید  که  هستیم  معتقد  ما  است.  نشده  موضوعات  این  به 
نوع  هر  تبلیغ  از  قبل  معمول  به طور  صداوسیما  سازمان 
استعالم  مردم  سالمت  با  مرتبط  بهداشتی  و  آرایشی  مواد 
صورت  در  که  کند  دریافت  بهداشت  وزارت  از  را  الزم 
دراین باره  قطعًا  ما  شود.  پخش  تبلیغ  تلویزیون  در  تأیید 
و  کرد  خواهیم  صداوسیما  سازمان  با  را  الزم  مکاتبات 
هر  پخش  از  قبل  بهداشت  وزارت  نظر  که  می کنیم  تأکید 

شود.« پخش  تبلیغ  نوع 
عابدی خاطرنشان کرد: »این یک کار ساده است که باید از 
مرجع مربوطه قبل از تبلیغ کاالیی استعالم الزم گرفته شود. 
این موضوع محدود به وزارت بهداشت هم نمی شود؛ مثاًل 
اگر سازمان صداوسیما تبلیغ »سر دوش« برای افزایش فشار 
آب را می کند باید قبل از آن از وزارت نیرو تأییدیه بگیرد 
صداوسیما  سازمان  حیثیت  تنها  این  از  غیر  روندی  چون 

می برد.« زیر سؤال  را 

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

تحریم ها اثری بر دارو 
نگذاشته است

»ایران در  بهداشت و درمان مجلس گفت:  رئیس کمیسیون 
به خودکفایی  پزشکی  تجهیزات  داروها و  از  بسیاری  تولید 
رسیده  و تحریم ها هم اثر چندانی بر این بخش نگذاشته است.«
مهر،  با  گفتگو  در  شهریاری  حسینعلی  سپید،  گزارش  به 
پزشکی  تجهیزات  و  دارو  بر  تحریم های غرب  تأثیر  درباره 
ایران، گفت: »با توجه به تالش هایی که در راستای ارتقای 
تولیدات داخلی دارو صورت گرفته، تأثیر تحریم های دشمن 
بر دارو و تجهیزات پزشکی کشورمان نسبت به تحریم های 

است.« شده  کمتر  بسیار  گذشته  سال های 
و  محصوالت  از  بسیاری  تولید  در  ما  اینکه  بیان  با  وی 
»عمده  افزود:  رسیده ایم،  خودکفایی  به  پزشکی  تجهیزات 
باال  با تکنولوژی های  مشکل ما در زمینه داروهای های تک 
است  سرطانی  به ویژه  و  بیماری های خاص  از  برخی  برای 
که متأسفانه در این زمینه هنوز کمبودهایی داریم اما تالش 

برطرف شود.« راستا هم مشکالت  این  در  که  می شود 
»دولت،  کرد:  تصریح  مجلس  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
انجام می دهند  وزارت بهداشت و مجلس همه تالششان را 
که مردم هیچ مشکلی در زمینه نیازهای دارویی خود نداشته 
تأثیر  تحت  کشورمان  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  و  باشند 
از  »یکی  گفت:  شهریاری  نگیرد.«  قرار  دشمن  تحریم های 
راهکارهای اصلی برای خودکفایی در زمینه دارو آن است 
داریم، سراغ  داروهای داخلی  که درصورتی که در زمینه ای 

نرویم.« خارجی  داروهای  خرید 
شهریاری با تأکید بر اینکه باید تولید داخلی دارو را جدی 
پزشکان  از  برخی  تأکید  »متأسفانه  کرد:  بگیریم، خاطرنشان 
این  بر  آنان  باید  که  است  خارجی  داروهای  خرید  بر  ما 
مسئله واقف باشند که کشور در تولید دارو به پیشرفت های 
بسیار خوبی رسیده است و حتی قابلیت صادرات برخی از 

تولیدات دارویی خود را دارد.«
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وزیر بهداشت اعالم کرد

ثبت رویدادهای سالمت با استقرار پرونده الکترونیک تا پایان خردادماه

کنترل  پویش  برگزاری  از  »پس  گفت:  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
فشارخون و تکمیل پرونده الکترونیک سالمت، عالوه بر تنظیم فشارخون 
افراد، فرم سالمت روان هم پر شده و بسیاری از موارد دیگر هم انجام 

می شود؛ زیرا ممکن است پایه بسیاری از مشکالت فشارخون، سالمت 
روان باشد.«

به گزارش سپید، علیرضا رئیسی ه در گفت وگو با ایرنا درباره سنجش 
سالمت روان پس از برگزاری پویش ملی کنترل فشارخون باال، اظهار 
داشت: »باید ابتدا تجربه پویش ملی کنترل فشارخون باال را بکار بگیریم 
و پس ازآن به موضوعی مانند سالمت روان وارد شویم؛ زیرا سالمت روان 
پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیازمند ابزارهای خاصی است و از 
طرفی موضوع وجود داشتن و در دسترس بودن افراد برای سنجش را 
هم باید در نظر بگیریم. به هرحال در زمینه سالمت روان، مواردی مانند 

ترس از انگ و غیره وجود دارد.«
معاون وزیر بهداشت درباره ابزار سنجش سالمت روان گفت: »در رابطه 
با سالمت روان نیز ابزار سنجش وجود دارد، زیرا پرسش نامه های جهانی 
برای این موضوع هست و افراد با پر کردن این فرم ها غربالگری می شوند؛ 
یعنی وقتی افراد به مراقبان سالمت مراجعه می کنند، فرم هایی را برای 
سالمت روان پر می کنند و بر اساس آنالیزی که انجام می شود، تصمیم 
می گیرند که فرد باید به کارشناس سالمت روان ارجاع داده شود یا خیر.«

وی ادامه داد: »البته در همین راستا می توان نرم افزارهای خودمراقبتی در 
نظر گرفت و فرد با پر کردن فرم ها در نرم افزارها، آنالیزی به او ارائه 
شده و گفته شود که باید به کارشناس سالمت روان مراجعه کند یا خیر. 

درعین حال این اطالعات پس از پر کردن فرم ها می تواند به صورت آنالین 
به پرونده الکترونیک سالمت او هم انتقال داده شود.«

اساس شرایط  بر  غربالگری  برای  اندازه گیری  ابزار  »هر  افزود:  رئیسی 
ابزار موجود، اوج  با  امتیازی دارد و به طور مثال گفته می شود  جامعه، 
موفقیت تا چه میزان است. درباره ابزارهای سالمت روان هم به همین 
صورت است و با توجه به فرهنگ جامعه، باید ابزارها را در نظر گرفت.«
معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: »در حال حاضر در سراسر کشور هزار 
و 6۰۰ کارشناس بهداشت روان مستقر هستند و ۲۲ هزار مراقب سالمت 
و 3۰ هزار بهورز هم در زمینه سالمت روان در خانه های بهداشت و 
مراکز جامع سالمت فعالیت می کنند. وقتی افراد به این کارشناسان مراجعه 
می کنند، فرم های سالمت روان هم برای آنها پر می شود، اما مشکل اینجاست 

که بسیاری از افراد برای دریافت خدمات سالمت مراجعه نمی کنند.«
رئیسی درباره پویش ملی کنترل فشارخون باال نیز گفت: »در حال حاضر 
پویش بسیار بزرگی در زمینه کنترل فشارخون باال در کشور انجام می شود، 
اما باید توجه کنیم که اقدامات بعد از اندازه گیری فشارخون مردم بسیار 
اهمیت دارد؛ زیرا نمی توان به فرد برچسب فشارخون باال زد و بعد او را 
رها کرد. به همین علت گزارش کامل پویش فشارخون باال در هفته اول 
مهرماه ارائه می شود و می گوییم چه تعدادی در این بازه زمانی شناسایی 

شده و تحت مراقبت قرار گرفتند.«

معاون درمان وزارت بهداشت در نامه ای خطاب به معاونین درمان دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور، با اشاره به دستور وزیر بهداشت در خصوص 
اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون، بر ضرورت هماهنگی برای فراخوان 
مشارکت پزشکان عمومی و متخصص دارای مطب با سازمان نظام پزشکی 

استان تأکید کرد.
به گزارش وبدا، قاسم جان بابایی در این نامه آورده است: »پیرو دستور وزیر 
بهداشت در خصوص اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون، معاونین درمان 
دانشگاه های علوم پزشکی هماهنگی های الزم با سازمان نظام پزشکی جهت 
ارسال فهرست اسامی پزشکان عمومی و متخصص دارای مطب در آن استان 

که تمایل به شرکت در فراخوان طرح شناسایی و ساماندهی بیماران فشارخون 
در زمان مقرر شده را دارند، به ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون مستقر 
در دانشگاه های علوم پزشکی اعالم کنند.« وی در پایان تأکید کرد: »ستاد اجرایی 
بسیج ملی کنترل فشارخون مستقر در دانشگاه های علوم پزشکی، فهرست اسامی 
پزشکان عمومی و متخصص دارای مطب در استان ها که تمایل به شرکت 
در فراخوان طرح شناسایی و ساماندهی بیماران فشارخون باال در زمان مقرر 
شده را دارند، حداکثر تا تاریخ 6 خرداد سال جاری در ایستگاه های سنجش 
سامانه فشارخون salamat.gov.ir ثبت کنند و اقدامات صورت گرفته در 

این راستا نیز به معاونت درمان وزارت بهداشت اعالم شود.«

مقاومتی در  اقتصاد  فرماندهی  اول رئیس جمهور و رئیس ستاد  معاون 
راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب و 
بیانات نوروزی سال 98 و نامگذاری امسال به عنوان سال رونق تولید، 76 
پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 98 را به 19 دستگاه ابالغ کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد 
مفاد مصوبه شماره 85۰۰1/ت 5۲44۲ ه مورخ 1394/6/31 هیئت وزیران، 
در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب 
و بیانات نوروزی سال 1398 که توسط معظم له به عنوان سال »رونق 
تولید« نامگذاری شده است، با هدف مقاوم سازی اقتصاد کشور همراه با 
کاهش و خنثی سازی اثرات منفی تحریم ها، پروژه های اولویت دار اقتصاد 

مقاومتی سال 1398 را مورد تصویب قرار داد.

در این 76 پروژه، وزارت بهداشت دو پروژه اولویت دار دارد که شامل 
افزایش تأمین تجهیزات پزشکی سرمایه ای )داخلی/خارجی( مورد نیاز 
بخش های درمانی توسط بخش خصوصی در قالب نظام سطح بندی ارائه 
خدمات از طریق افزایش تعداد دستگاه های ANG، MRI و CT مورد 
نیاز دانشگاه ها، تأمین تجهیزات پزشکی سرمایه ای برای مراکز درمانی و 

تأمین تجهیزات اتاق عمل برای مراکز درمانی است.
همچنین دیگر پروژه اولویت دار وزارت بهداشت برای سال جاری شامل 
افزایش سهم بخش خصوصی در ارائه خدمات بخش سالمت از طریق: 
واگذاری واحدهای دندانپزشکی مراکز خدمات جامع سالمت، واگذاری 
بیمارستان های نیمه تمام به بخش دولتی و تأمین گازهای طبی برای مراکز 

درمانی است.

 معاون بهداشت وزیر بهداشت خبر داد

سنجش سالمت روان پس از پویش کنترل فشارخون

در نامه معاون درمان به معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی تأکید شد

ضرورت مشارکت پزشکان عمومی و متخصص در بسیج ملی کنترل فشارخون

از سوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد

پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی وزارت بهداشت در سال 98


