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مدیرکل همکاری های بین الملل وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
در  رو  پیش  کشورهای  از  یکی  »ایران 
زمینه مراقبت های اولیه سالمت است و 
تحقق پوشش  به سمت  دلیل  به همین 
همگانی سالمت حرکت کردیم که یکی از 
آرمان های مهم جهانی محسوب می شود.«

در  دوشنبه  روز  الری  اسدی  محسن 
موفق  اجرای  درباره  ایرنا  با  گفت و گو 
ایران  در  سالمت  اولیه  مراقبت های 
کودکان  از  حمایت  »صندوق  افزود: 
سازمان ملل متحد )یونیسف( و سازمان 
جهانی بهداشت حدود ۴۱ سال پیش با 
ایران همکاری هایی در زمینه مراقبت های 
آن  نتیجه  در  و  داشتند  سالمت  اولیه 
همکاری ها، بیانیه آلماآتا صادر شد. در 
این سال ها بسیاری از کشورها در زمینه 
اجرای مراقبت های اولیه سالمت تالش 
ایران  و  نبودند  موفق  خیلی  اما  کردند، 
جزو معدود کشورهایی بود که در زمینه 
مراقبت های اولیه سالمت به موفقیت های 

زیادی رسید.«
وی ادامه داد: »پس از پیروزی انقالب اسالمی این موفقیت 
در زمینه اجرای مراقبت های اولیه سالمت در کشور 
به دست آمد، زیرا یکی از آرمان های انقالب اسالمی، 
حمایت از فقرا و محرومان و توجه به روستاییان بود.«
اسدی الری بیان کرد: »در همان زمان شعار »پیشگیری 
بهتر از درمان است« هم مطرح شد و ایجاد شبکه های 
بهداشتی و درمانی در اسفند ۶۳ به تصویب مجلس 
شورای اسالمی رسید و در کل کشور گسترش پیدا 
کرد. با تالش نیروهای بهداشتی در ۴۰ سال اخیر، در 
حال حاضر شبکه های بهداشتی و درمانی در روستاها 
و شهرهای مختلف به ارائه خدمت مشغول هستند و 
حدود ۱۸ هزار خانه بهداشت در کشور وجود دارد.«

استفاده از تجربه های ایران در مراقبت های اولیه سالمت
مدیرکل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت اظهار 
داشت: سال گذشته در چهلمین سالگرد صدور بیانیه 
آلماآتا در زمینه مراقبت های اولیه سالمت، یونیسف 

تکمیل  برای  دیگر  بار  بهداشت  جهانی  سازمان  و 
تالش  جهان  سراسر  در  اولیه سالمت  مراقبت های 
ساالنه  گردهمایی  میزبان  عنوان  به  ایران  و  کردند 
یونیسف انتخاب شد. در نشست منطقه ای سالمت 
و تغذیه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
تجربه های  از  متحد  ملل  سازمان  کودکان  صندوق 
ایران برای اجرای مراقبت های اولیه سالمت استفاده 
ایران  در  که  گردهمایی ساالنه  این  می شود. هدف 
در  ایران  تجربه های  دادن  تعمیم  می شود،  برگزار 

است. منطقه 
دهه   ۴ از حدود  »یونیسف  کرد:  بیان  اسدی الری 
پیش اقدامات زیادی را در زمینه تغذیه انجام داده 
اولین سازمان زیرمجموعه سازمان  یونیسف  است. 
ملل متحد است که در ایران دفتر دایر کرد و حدود 
این  می کند.  فعالیت  ایران  در  که  است  سال   ۷۰
فعالیت ها ابتدا با واکسیناسیون و بعد با راه اندازی 
پس  و  آغاز شد  تهران  در  پاستوریزه  شیر  کارخانه 

کودکان،  زمینه سالمت  در  اقدامات  این  انقالب  از 
واکسیناسیون، تأمین زنجیره سرما، توجه به تغذیه، 
غنی سازی آرد و یددار کردن نمک ادامه پیدا کرد.«
وی ادامه داد: »راهنمایی و کمک های فنی یونیسف 
باردار و فقرا  در زمینه تهیه سبد غذایی برای زنان 
که توسط دولت تأمین می شد نیز از جمله اقدامات 
تأمین  بود.  ایران  در  المللی  بین  این صندوق  دیگر 
زنجیره سرما در استان های سیل زده نیز جزو آخرین 
برنامه های یونیسف در ایران است. همچنین برنامه هایی 
در زمینه پیشگیری از انتقال ایدز از مادر به جنین جزو 
فعالیت های یونیسف است.« مدیرکل همکاری های 
بین الملل وزارت بهداشت درباره تالش های نیروهای 
مراقبت های  موفق  اجرای  در  آن  تأثیر  و  بهداشتی 
به  اول  برنامه ها  این  »موفقیت  گفت:  اولیه سالمت 
خاطر وجود نیاز و دوم به خاطر وجود شبکه های 
بهداشت و نظام سالمت ایران بود. این توفیق به کمک 
تالش نیروهای بهداشتی و شبکه های بهداشت اتفاق 

افتاد. زیرا شبکه های بهداشت توانستند 
نیازهای مردم را شناسایی کرده و بعد 
از  بین  این  مشکالت را رفع کنند. در 
از  المللی  بین  سازمان های  کمک های 
جمله یونیسف نیز استفاده شد.« اسدی 
حاضر  حال  »در  داشت:  اظهار  الری 
اتفاق  کشور  در  نوزادان  مرگ  کاهش 
در  پیش  سال   ۳۰ حدود  است.  افتاده 
هر ۱۰۰ هزار مورد تولد زنده، ۲۸ نوزاد 
فوت می کردند، اما این عدد اکنون به 
حدود ۹.۱ رسیده است که این رقم باید 
کار  این  اجرای  برای  برسد.   ۴ زیر  به 
نیاز به همت ملی داریم که متخصصان 
بهداشت و درمان، متخصصان زنان و 
باید  از تخصص ها  بسیاری  کودکان و 

همکاری و مداخله داشته باشند.«
به  شاید  زمینه  این  »در  افزود:  وی 
داشته  نیاز  بیشتری  فنی  کمک های 
باشیم و از کمک های سازمان های بین 
این هدف  به  رسیدن  برای  نیز  المللی 

استفاده می کنیم.«

نقش تحریم ها در کمک های سازمان های بین المللی
مدیرکل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت گفت: 
المللی در  بین  »تحریم ها در کمک های سازمان های 
شعارهای  وجود  با  زیرا  است.  مؤثر  سالمت  حوزه 
آمریکا مبنی بر عدم تأثیر تحریم بر حوزه سالمت و 
کاالهای انسان دوستانه، بسیاری از موارد تحت تأثیر 
تحریم قرار دارد و حتی به خاطر وجود مشکل در نقل 
و انتقال پول، مشکالت فراوانی در این زمینه ایجاد 
شده است. هرچند یونیسف نقش خوبی در این زمینه 
داشته و صدای مظلومیت مردم ایران را به گوش جهان 
رسانده، اما باید اتفاقات دیگری در این زمینه بیفتد.«
اسدی الری بیان کرد: »با مدیریت وزارت امور خارجه، 
سازمان های بین المللی مستقر در ایران و گروه های 
سالمت با محوریت سازمان جهانی بهداشت، برنامه هایی 
را برای کاهش اثر تحریم در حوزه سالمت تدوین 
کردند و برخی از این برنامه ها اجرایی شده است و 

ما نیز از این اقدامات قدردانی می کنیم.«

سلیمی، عضو فراکسیون سالمت مجلس:

خدمات الکترونیکی از تجویزهای 
مشابه و غیرمنطقی جلوگیری می کند

عضو فراکسیون سالمت مجلس شورای اسالمی گفت: »در برخی 
موارد، تجویز داروها یا تصویربرداری ها بیش از اندازه و خارج از 
ضوابط انجام می شود که این موضوع هم باعث تحمیل هزینه به 
بیماران و هم بیمه ها شده و عالوه بر ایجاد هزینه، منجر به از بین 
رفتن سرمایه های ملی هم می شود.« اصغر سلیمی درباره اهمیت 
تجویز منطقی دارو و خدمات تصویربرداری افزود: »گاهی مشاهده 
شده که بیمار یک بار ام آر آی انجام داده و بعد به پزشک دیگری 
مراجعه می کند و دوباره برای او ام آر آی تجویز می شود. این 
موضوع عالوه بر آسیب به بیمار، باعث ایجاد هزینه هم می شود. 
در نتیجه فرهنگ سازی برای پزشکان در زمینه تجویز منطقی دارو و 
خدمات تصویربرداری اهمیت دارد.« عضو فراکسیون سالمت مجلس 
ادامه داد: »خدمات الکترونیکی از تجویزهای مشابه و غیرمنطقی 
جلوگیری می کند. یعنی اگر آزمایش پرهزینه یا تصویربرداری برای 
بیمار انجام شده باشد، دیگر نیازی به انجام مجدد آن نخواهد بود.« 
وی افزود: »همچنین خدمات الکترونیکی در نظام سالمت می تواند 
دسترسی پزشک به پرونده و اقدامات انجام شده برای بیمار را 
تسهیل کند و هم به سود بیمار و هم پزشک خواهد بود. در برخی 
موارد، تجویز داروها یا تصویربرداری ها بیش از اندازه و خارج از 
ضوابط انجام می شود که این موضوع هم باعث تحمیل هزینه به 
بیماران و هم بیمه ها شده و عالوه بر ایجاد هزینه، منجر به از بین 
رفتن سرمایه های ملی هم می شود.« سلیمی در پایان گفت: »کل 
سابقه بیماران در پرونده الکترونیک سالمت ثبت می شود و از 
طرفی بیمه های درمانی هم می توانند به این وسیله نظارت عمومی 

بر مراکز درمانی و تشخیصی داشته باشند.«

در تذکری به وزیر بهداشت مطرح شد؛

مردم گنبد کاووس از حداقل 
امکانات پزشکی محروم هستند

نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسالمی در تذکری به 
وزیر بهداشت انتقاد کرد: »مردم گنبد از حداقل امکانات بهداشتی و 
درمانی محروم هستند و به دلیل نبود دستگاه سی تی اسکن بسیاری 
از بیماران تصادفی بالتکلیف می مانند.« قرجه طیار در تذکر شفاهی 
علنی مجلس شورای اسالمی ضمن تبریک هفته قوه قضائیه گفت: 
»آقای وزیر بهداشت شهرستان گنبد و شرق گلستان با جمعیت 
قریب به یک میلیون نفر از بسیاری از امکانات اولیه پزشکی محروم 
هستند. با گذشت چندین ماه از دستور شما دستگاه سی تی اسکن 
به بیمارستان شهید مطهری گنبد کاووس تحویل داده نشده است. 
مردم و بیماران تصادفی در این خصوص به شدت در مضیقه هستند. 
با توجه به آمار باالی تصادفات در این منطقه الزم است وزیر و 
استاندار این موضوع را به صورت ویژه مورد اهتمام قرار دهند.« 
وی ادامه داد: »مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین 
اجتماعی منجمله خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی 
بیمه و غیره بیمه حق همگان است و دولت مکلف است طبق قانون 
برای تمامی افراد این موضوع را تأمین کند. استان گلستان تنها استانی 
است که دفترچه خدمات درمانی در آن مورد پذیرش مطب ها و 
بخش های خصوصی قرار نمی گیرد و روستاییان تنها می توانند از 
بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی استفاده کنند. بخش های دولتی 

هم پاسخگوی مراجعین نیستند.«

خاتمی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

دارو و تجهیزات جانبازان و بیماران 
خاص باید با ارز ارزان تامین شود

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »داروها و 
تجهیزات پزشکی مورد نیاز جانبازان و بیماران خاص باید با ارز ارزان 
تامین گردد و تخصیص ارز به واردات توتون، کاغذ سیگار، خوراک 
ویژه حیوانات خانگی و ... باید پیگیری شود.« مرتضی خاتمی عنوان 
کرد: »داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز جانبازان و بیماران خاص 
باید با ارز ارزان تامین گردد و تخصیص ارز به واردات توتون، کاغذ 
سیگار، خوراک ویژه حیوانات خانگی و ... باید پیگیری شود.« وی 
اظهار کرد: »نیازهای داروئی جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان و 
همچنین بیماران خاص بایستی در داروخانه های ویژه و هالل احمر 
بعنوان آخرین پنجره امید به وفور و با قیمت ارزان در دسترس باشد 
اما تخصیص ارز برای رفع این نیاز که کمتر از ۱۰ میلیون دالر است 
بخوبی صورت نمی گیرد؛ این در حالی است که ۱۶ میلیون دالر برای 
کاغذ سیگار از ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته است . درصورتی که 
این روندها اصالح نشود باید در زمینه چگونگی تخصیص ارز تحقیق 
و بررسی همه جانبه صورت گیرد .« خاتمی در پایان اضافه کرد:  »رهبر 
معظم انقالب هوشمندانه فرمودند کاری کنیم بیمار، جز رنج بیماری، 
رنج دیگری نداشته باشد. علی رغم تالش مسئوالن حوزه بهداشت، 
درمان و تجهیزات پزشکی، در تخصیص ارز مشکالت بسیاری وجود 
دارد و گاه  به جای آسوده خاطری بیماران، سوداگران و رانت خوران 

با خیالی راحت به غارت منابع ارزی مشغولند.«

خانه ملت 
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مدیرکل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت:

ایران یکی از کشورهای پیش رو در زمینه مراقبت های اولیه سالمت است

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه 
طرح تحول سالمت حوزه های مختلفی را در بر می گرفت، 
درباره علل نگرش و رویکرد طرح تحول سالمت به حوزه 
درمان گفت: »با توجه به اورژانسی بودن برخی از حوزه ها 
مانند درمان، در آغاز توجه بیشتری بدان شد اما این تحول 

به سرعت در حوزه بهداشت نیز رخ داد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، محمد شریعتی در برنامه با 
اشاره به اینکه با توجه به اورژانسی بودن برخی از حوزه ها 
مانند درمان، توجه اولیه به این بخش ها بوده است، افزود: 
»در این حوزه ها در کشور تقاضا وجود دارد و در بسیاری 
مواقع این تقاضا متناسب با نیاز است و الزم بود به این 

نیاز واقعی پاسخ داد شود.«
وی در ادامه با تصریح بر اینکه پیشگیری مقدم بر درمان 
بخواهیم حتما  را  واقعی  تحول  »اگر  کرد:  اظهار  است، 
باید در حوزه پیشگیری و اصالح سبک زندگی کار کنیم 

بطوری که اگر امروز کنترل فشار خون در جامعه اتفاق بیافتد، ده سال 
بعد نارسایی کلیه و بیماری های قلبی و عروقی کمتری خواهیم داشت و 
در همین راستا، در حوزه بهداشت طرح تحول سالمت تقویت می شود.«

وی درباره رویکرد طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت، اظهار کرد: 
و  کامل  مراقبت های  به سمت  اولیه  بهداشتی  مراقبت های  از  »حرکت 

گسترده بهداشتی بود و در این راستا مراکز بهداشت و درمان را به مراکز 
خدمات جامع سالمت تبدیل کردیم و پایگاه های سالمت متعددی را در 

سطح شهرها راه اندازی کردیم.«
رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با بیان اینکه در طرح تحول 
سالمت به موضوعات جدید حوزه بهداشت و درمان پرداخته شده است، 

عنوان کرد: »بیماری هایی که به آن کمتر پرداخته بودیم مانند 
بیماری های غیر واگیر مورد توجه قرار گرفتند و در این 
حوزه  کارشناسان  جمله  از  مختلف  کارشناسان  از  راستا 

سالمت روان استفاده شد.«
وی در ادامه با اشاره به موضوع پرونده الکترونیک خاطرنشان 
کرد: »برای اکثریت مردم در سه سامانه حوزه بهداشت پرونده 
الکترونیک سالمت تشکیل شده است و امکان دسترسی برای 
مردم به اطالعات پرونده های الکترونیک خودشان بزودی 

با تامین زیر ساخت های الزم فراهم می شود.«
به  بهداشت  حوزه  واحدهای  تمام  »البته  افزود:  شریعتی 
پرونده های الکترونیک سالمت دسترسی دارند اما حوزه های 
بخش خصوصی باید از یک تیرماه وارد پرونده الکترونیک 
مطب های  از  زیادی  تعداد  نیز  حاضر  حال  در  و  شوند 
رایگان  صورت  به  الکترونیک  پرونده های  به  خصوصی 

دسترسی دارند.«
قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه با کمک پرونده 
الکترونیک سالمت، پایش و ارزشیابی و رضایت سنجی صورت می گیرد، 
عنوان کرد: »پایش به این معنی است که استانداردهای از پیش تعیین شده 
به درستی رعایت شوند و برنامه هایی که قرار بود انجام شود، به درستی 

انجام شده و به نتایج الزم برسند.«

مدیرکل دفتر مستندات سازمان انتقال خون ایران گفت: »ایران در بسیاری 
از شاخص های اهدا و انتقال خون، رتبه اول منطقه مدیترانه شرقی را 

در اختیار دارد.«
آرزو موحدی در بازرسی از سازمان انتقال خون کردستان که با هدف 
آماده سازی این مرکز برای حضور ممیزین شرکت داروسازی اوکتافارما 
اتریش برای کیفیت انجام فرآیند های فنی انجام شد، اظهار داشت: »ارسال 
پالسما به کشورهای اروپایی، نقطه عطفی در ارتقا کیفی محصوالت و 

فرآیند های سازمان انتقال خون است.«
وی گفت: »هدف سازمان انتقال خون ایران از اجرای برنامه جمع آوری 
پالسما رسیدن به خودکفایی و مدیریت اقتصاد سالمت در تامین داروهای 

مشتق از پالسمای سالم و با کیفیت ایرانی است.«
موحدی با بیان اینکه سازمان انتقال خون ایران توسط وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی و شرکت های تولید داروی اروپایی بازرسی 
می شود، ادامه داد: »این بازرسی های بین المللی نشان از توانایی و جایگاه 

رفیع این سازمان در منطقه دارد.«
مدیرکل دفتر مستندات سازمان انتقال خون ایران افزود: »در منطقه مدیترانه 
شرقی متوسط نرخ اهدای خون به ازای هر هزار نفر جمعیت عدد ۱۴.۹ 

بوده و در ایران با اختالف حدود ۲ برابری به ۲۵ رسیده است.«
وی به سالمت فرآورده های خون در ایران نیز اشاره کرد و یادآور شد: 
»بیش از ۱۲ سال است که ۱۰۰ درصد خون های اهدایی در ایران توسط 
اهداکنندگان بدون چشمداشت و داوطلبانه تهیه می شود در صورتی که 

این رقم در منطقه در حدود ۵۰ درصد است.«
به گزارش ایرنا، در جریان این بازرسی ۲ روزه آزمایشگاه ها، کلینیک 
اهداکنندگان خون، گروه های آموزش و تضمین کیفیت، اداره کنترل کیفی، 

سردخانه های نگهداری محصوالت، انبارهای نگهداری مواد و تجهیزات 
و آرشیو مستندات مورد بازرسی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر مستندات سازمان انتقال خون ایران هدف نهایی این بازرسی 
را تصحیح و بهبود بخشی مستمر فرآیندها جهت آماده سازی انتقال خون 
کردستان برای ورود ممیزین شرکت تولید دارو اوکتافارما اتریش بیان کرد.
انتقال خون کردستان توسط شرکت  پیشتر کیفیت محصوالت تولیدی 
MIC، سازمان بین المللی صادر کننده گواهینامه و ارائه دهنده خدمات 
آموزشی و Csl Plasma، یکی از معتبرترین شرکت های اروپایی تولید 

داروهای مشتق از پالسما مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.
انتقال خون کردستان در آینده ای نزدیک میزبان ورود ممیزین وزارت 
بهداشت اتریش است و در صورت کسب تاییدیه از آنان برای دومین دوره 

پیاپی مجوز ارسال فرآورده های پالسمایی به اروپا را کسب خواهد کرد.

قائم مقام معاونت بهداشت :

 باید در حوزه پیشگیری و اصالح سبک زندگی کار کنیم

ایران دارای رتبه نخست شاخص های انتقال خون در مدیترانه شرقی است



3
شماره 1461 4 تیر 1398

هشلدار درباره یک اتفاق نادر در حوزه سلامت

چندی است برخی ساز جدایی غذا از 
سازمان غذا و دارو را کوک کرده اند 
و این مسئله واکنش های مختلفی 

در پی داشته است.
به گزارش سپید، برخی در تالش 
هستند با ترفندهایی بتوانند غذا و 
دارو را از هم جدا کنند تا جایی 
و  کمیسیون ها  به  مسئله  این  که 
فراکسیون های مجلس هم کشیده 
شده و برخی نمایندگان نیز نسبت 
به این موضوع اظهارنظر کرده اند.

ماموریت های سازمان غذا و 
دارو زیاد است

همایون هاشمی، رئیس فراکسیون 
غذا و داروی مجلس در گفت و گو با 
باشگاه خبرنگاران گفت: »نمایندگان 
مجلس می توانند طرحی ارائه دهند 
که در کمیسیون های تخصصی مورد 
بررسی قرار گیرد، در این شرایط نیز 
پیشنهاد جداسازی غذا از سازمان 
غذا و دارو می تواند صحت داشته 
قانون  با  اینکه مغایر  باشد، ضمن 
هم نیست و نمی توان از آن تحت 
عنوان اقدامی غیراخالقی یاد کرد 

و بیهوده نیز نخواهد بود.«
وی تصریح کرد: »یکی از اختیارات نمایندگان مجلس 
این است که ماموریت های سازمان ها را بررسی کنند 
در  است،  حاکم  کشور  بر  که  شرایطی  اساس  بر  و 
قالب ارائه طرح پیشنهاد داده یا دولت در قالب تدوین 
الیحه به مجلس پیشنهاد دهد و اینگونه اقدامات باید 
ایفای  در راستای صالح کشور، چابکی سازمان ها و 
بهتر ماموریت های سازمانی هر دستگاه صورت بگیرد.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس تأکید کرد: »بنده معتقدم 
دارو  و  غذا  سازمان  ماموریت های  و  وظایف  حجم 
بسیار زیاد است، اما از نظر ساختار و تشکیالت هنوز 
کوچک مانده است، به همین دلیل نمی تواند ماموریت های 

سازمانی خود را به درستی انجام دهد.«
نداریم،  تعارف  با کسی  »ما  کرد:  هاشمی خاطرنشان 
بنابراین چنانچه یک سازمانی مأموریت هایش سنگین 

باشد و به تکالیف قانونی خود نتواند عمل کند باید 
برای آن راه حل پیدا کنیم که برای سازمان غذا و دارو 
نیز یکی از این راه حل ها این است که مأموریت هایش 
را کاهش دهیم.«  رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس 
یادآور شد: »البته به صراحت می گویم، موافق انتقال بخش 
غذا از سازمان غذا و دارو نیستم، اما موافق این هستم 
که این سازمان باید هم به لحاظ منابع انسانی، ساختار 
و چارت سازمانی تقویت شود تا بتواند ماموریت های 

خود را به درستی انجام دهد.«

کشورهای عقب مانده سازمان غذا دارند
محمدرضا شانه ساز، سرپرست سازمان غذا و دارو نیز 
در واکنش به برخی اظهارنظرها نسبت به جدایی غذا 
از سازمان غذا و دارو گفت: »این تفکر که غذا و دارو 
را از یکدیگر جدا کند تفکر نادرستی است و کسانی که 

فکر می کنند جداسازی حوزه غذا و دارو اقدام مؤثر و 
مناسبی است باید الگوهای جهانی را مورد مطالعه قرار 
دهند.« وی ادامه داد: »تجارب موفق کشورهای پیشرفته 
دنیا نشان می دهد تجلی صنعت غذا در کشورهایی بوده 
کشورهایی  در  فقط  و  دارند  دارو  و  غذا  سازمان  که 
ما تحت  و  دارند  بدی  اقتصادی وضعیت  نظر  از  که 
عنوان عقب نگهداشته شده از آنها یاد می کنیم معموالً 
سازمان غذا مستقل دارند.« سرپرست سازمان غذا و 
دارو تصریح کرد: »به نظر می رسد این تفکر جدایی 
حوزه غذا و دار بیشتر جنبه فردی و اقتصادی داشته 
باشد و برخی به دلیل سود در حوزه غذا این طرح ها 
تأکید کرد: »غذا و دارو  را مطرح می کنند.« شانه ساز 
هر دو با سالمت مردم در ارتباط هستند و در دنیا بر 
اساس مستندات علمی به ویژه در کشورهای پیشرفته 

سازمان غذا و دارو ایجاد شده است.«

طرح نپخته مجلس برای 
وزارت بهداشت

سخنگوی  شعیبی،  شهرام 
سازمان غذا و دارو نیز درباره 
زمینه  در  شده  مطرح  مباحث 
جدایی غذا و دارو اظهار کرد: 
حجم  کشور  غذایی  »بازار 
 1۲ از  بیش  و  دارد  بسیاری 
تولیدکننده  و  واردکننده  هزار 
 ۲۰۰ از  بیش  و  غذایی  مواد 
هزار فرآورده غذایی در کشور 
داریم.« وی ادامه داد: »غذا به دلیل 
آنکه نیاز اول جامعه است و مردم 
نمی توانند از سبد کاالی خود را 
آن را حذف کنند بازار آن رونق 
فراوانی دارد.« وی اظهار کرد: 
»به دلیل سود باالی صنعت غذا 
به ویژه در مواردی که بخواهند 
باشند  تقلب و شیطنت داشته 
بسیار زیاد است و افراد زیادی 
تمایل دارند در حوزه صنعت 
غذا سرمایه گذاری کنند.« شعیبی 
با اشاره به پیشنهاد الیحه ای در 
حوزه امنیت غذایی در مجلس 
اظهار کرد: »بر اساس این طرح 
وزارت بهداشت به وزارت سالمت و آموزش پزشکی و 
سازمان غذا و دارو به عنوان سازمان غذا مطرح شده اند و 
در این الیحه که بسیار طرح خام و ناپخته ای است تکلیف 
دارو و تجهیزات پزشکی مشخص نیست.« شعیبی ادامه 
داد: »بیش از 16۰ کشور دنیا سازمان غذا و دارو دارند 
و در کشور های پیشرفته ای مثل ژاپن، کره و آمریکا که 
در صنعت دارو و غذا پیشرو هستند سازمان غذا و دارو 
وجود دارد چراکه بحث غذا و دارو بسیار با یکدیگر 
در ارتباط است و مواد اولیه این دو در بسیاری موارد 
مشترک است.« سخنگوی سازمان غذا و دارو یادآور 
شد: »سازمان غذا و دارو فقط وظیفه نظارت بر غذا های 
فرآوری شده را دارد و در مواد خام غذایی شکر، برنج 
و چای نظارت آن بر عهده سازمان غذا و دارو است 
و نظارت بر سالمت مواد غذایی خام، چون میوه ها و 

سبزی بر عهده وزارت کشاورزی قرار دارد.«

اخبــار

معاون کل وزارت بهداشت عنوان کرد

کاهش مصرف لبنیات 
به  دلیل افزایش قیمت ها

قیمت  افزایش  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
این ماده غذایی شده است، در  لبنیات باعث کاهش مصرف 
در  لبنیات  افزایش مصرف  برای  سیاست های الزم  خصوص 

کشور توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش سپید، ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت 
در گفت وگو با فارس اظهار داشت: »تجربیات سال های گذشته 
و  می کند  پیدا  افزایش  لبنیات  قیمت  که  زمانی  می دهد  نشان 
خرید  قدرت  باشد،  داشته  وجود  تورمی  شرایط  کشور  در 
کاهش پیدا خواهد کرد، این در حالی است که طی روزهای 
موضوع  این  و  بوده ایم  لبنیات  قیمت  افزایش  شاهد  گذشته 
لبنیاتی به طور قابل  سبب کاهش مصرف شیر و فراورده های 

توجهی شده است.«
شدید  افزایش  شاهد  نیز  گذشته  سال  از  اینکه  بیان  با  وی 
قیمت در لبنیات بوده ایم، گفت: »در آن دوره نیز این موضوع 
در  حریرچی  شد.«  کشور  در  لبنیات  مصرف  کاهش  باعث 
در  لبنیات  افزایش مصرف  برای  سیاست های الزم  خصوص 
کشور، توضیح داد: »امیدواریم با دو روش کنترل قیمت لبنیات 
و صرف یارانه در زمینه قیمت بتوانیم میزان مصرف لبنیات در 

کشور را افزایش دهیم.«
معاون کل وزارت بهداشت گفت: »امیدواریم با تأمین شیر و 
لبنیات برای گروه های سنی مختلف، خصوصًا دانش آموزان و 
خانواده های آسیب پذیر بتوانیم از بروز پدیده کاهش مصرف 

لبنیات پیشگیری کنیم.«

خطر ابتال به عفونت 
با مصرف داروهای استروئیدی

نتایج یک بررسی جدید نشان داده است که مصرف داروهای 
در  را  التهابی  بیماری  نوعی  به  مبتالیان  خوراکی  استروئید 

قرار می دهد. معرض عفونت 
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، گروهی از متخصصان علوم 
مصرف  که  کردند  مشاهده  خود  آزمایش های  در  پزشکی 
التهابی  بیماری  به  مبتالیان  در  خوراکی  استروئید  داروهای 
»پلی میالژی  روماتیکا« می تواند به طور چشمگیری خطر ابتال 
به عفونت را افزایش داده و میزان خطر با بیشتر شدن دوز 

می رود. باالتر  مصرفی 
این  به  مبتال  بزرگسال  هزار   4۰ اطالعات  بررسی  این  در 
بیماری در انگلیس مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد 
می کنند  مصرف  خوراکی  استروئیدهای  از  که  بیمارانی  در 
خطر بروز عفونت نسبت به افرادی که این دارو را دریافت 
نمی کنند، بیشتر است. میانگین سنی این افراد حدود ۷3 سال 
بوده  است. استروئیدها شامل داروهایی همچون پردنیزولون، 

می شود. کورتیزون  و  هیدروکورتیزون  پردنیزون، 
عفونت  به  ابتال  خطر  اینکه  بیان  با  انگلیسی  متخصصان 
درصد   ۷۰ بیماران  این  در  باکتریایی  و  درصد   48 قارچی 
دارو  تجویز  دوره های  در  کلی  به طور  داشتند:  اظهار  است، 
گزارش  به  است.  بیشتر  درصد   ۵۰ عفونت  به  ابتال  خطر 
باید  بیماران  مدیکال اکسپرس، به گفته محققان، پزشکان و 
روش  و  عالئم  شناسایی  عفونت،  خطر  مورد  در  به درستی 

بینند. آموزش  مناسب  درمانی 

طالق غذا از سازمان غذا و دارو

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران گفت: 
»امیدوارم تشکیل قرارگاه در سازمان غذا و دارو ختم به 
اتفاقات شود، اما من از منظر کارشناسی اعتقادی به کارایی 
اداره قرارگاهی سازمان غذا و دارو ندارم زیرا در شرایط 
بحرانی و تحریم، سرعت در تصمیم سازی و تصمیم گیری 

بسیار اهمیت دارد.«
با  گفت و گو  در  عرب،  نجفی  محمود  سپید،  گزارش  به 
سالم خبر گفت: »افرادی که برای اداره قرارگاه های جنگی 
منصوب می شوند، تمام وقت در قرارگاه مربوطه مستقر هستند 
و هر موضوعی که وارد قرارگاه می شود سریعًا تجزیه و 
تحلیل و در نهایت فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری 

بر روی آن انجام می شود.«
وی افزود: »درواقع اینگونه نمی شود افرادی که در سازمان های 
دیگری هستند و کار دیگری دارند و شرح وظایفشان در 
حوزه کاری خودشان چیز دیگری است را هرچند وقت 

یک بار دور یک میز جمع کرد تا در مورد دارو و تجهیزات پزشکی 
اتفاق  و  با مسئله  که هر روز  در شرایطی  آن هم  بگیرند.  تصمیم 

جدیدی روبه رو می شویم.«
نجفی عرب گفت: »هرچند امیدوارم این تصمیم ختم به اتفاقات خوب 
در حوزه دارو شود، اما من از منظر کارشناسی اعتقادی به کارایی 

اداره قرارگاهی سازمان غذا و دارو ندارم زیرا در شرایط بحرانی و 
تحریم، سرعت در تصمیم سازی و تصمیم گیری بسیار اهمیت دارد، 
شود  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی  بخواهد  تا  قرارگاه  این  در  اما 
زمان طالیی از دست خواهد رفت، چون روند تصمیم گیری مدیران 

اجرایی را به شدت کند می کند.«

رئیس فدراسیون اقتصاد سالمت ایران ادامه داد: »بنابراین 
در وضعیت موجود آنچه بیش از اداره قرارگاهی الزم و 
ضروری است ایجاد سازوکارهایی است که بر تسریع 
فرایند تصمیم گیری ها مؤثر باشد. دور از ذهن نمی دانم که 
مدیران ارشد سازمان غذا و دارو به سرعت از روند موجود 
خسته شده و در نهایت هم همه قصورها به پای آنها 
نوشته خواهد شد و به اعتبار کاریشان لطمه خواهد زد.«
وی تأکید کرد: »درواقع کسی که به عنوان رئیس سازمان یا 
مدیر بخشی از یک سازمان منصوب می شود طبق قانون 
باید در مقابل اتفاقاتی که می افتد و تبعات تصمیم گیری ها 
و سیاست هایی که اجرا می شود پاسخ گو باشد و نمی تواند 
بار این مسئولیت و پاسخگویی را با دیگران شریک شود.«
را  پیش تر هم دوره های تحریم  »ما  نجفی عرب گفت: 
به همراه  ما  برای  را  گذرانده ایم که تجربه های خوبی 
آنکه  برد، ضمن  بهره  آنها  از  می توان  که  است  داشته 
تجربه و درایت مدیری که در این شرایط بتواند اوضاع را مدیریت 
کند بسیار اهمیت دارد و حاال اگر مشکلی هم رخ داد آقای وزیر، 
مسئوالن و کارشناسان می توانند برای تسهیل فرایندها و تصمیم گیری ها 
به کمک بیایند نه اینکه جمع کردن آنها دور یک میز خود مشکلی 

باشد افزون بر مشکالت دیگر.«

رئیس کمیسیون اقتصاد سامت اتاق بازرگانی تهران:

اعتقادی به کارایی قرارگاه ندارم

وزیر بهداشت تأکید کرد: »امروز کمبود دارویی مهم و تجهیزات پزشکی مهم 
و اساسی نداریم و تا پایان سال با همین روش قرارگاهی نخواهیم داشت.«
کمیسیون  در  خود  به حضور  اشاره  با  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 
به  پرداختن  ازجمله  مواردی  جلسه  این  »در  گفت:  مجلس  بهداشت 
امور سالمندان مطرح شد؛ اعم از آموزش نیروهای ماهر برای اداره امور 
به سالمندان در نظام  اقدام فعالیت های خدمت رسانی  سالمندان و چه 
ارائه خدمت بهداشتی-درمانی.« وی افزود: »تصمیمات خوبی گرفته و 
مقرر شد کمیته ای برای پیگیری این امور تشکیل شود.« نمکی گفت: 

»درباره جذب نیروهای پرستار و غیره بحث شد؛ امسال مجوزهایی برای 
جذب 1۰ هزار نیرو در نیمسال اول و 1۰ هزار نیرو در نیمسال دوم 
داریم که قسمت عمده آنها را پرستاران برای بیمارستان هایی که تخت 

خالی داریم، تشکیل می دهد.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »بحث پرستاری در منزل و آیین نامه هایی که ابالغ 
شده نیز مورد بحث قرار گرفت؛ امیدواریم بتوانیم پوشش بیمه ای برای 
خدمات پرستاری در منزل بدهیم تا بار نظام سالمت را در آی سی یو و 
سی سی یو کم کنیم.« نمکی همچنین به موضوع ساماندهی طرح نیروی 

اشاره کرد و  در کشور  پیراپزشکی  و  پزشکی  نیروی  توزیع  و  انسانی 
بین دولت و مجلس  با تشکیل کمیته مشترک  »مقرر شد  داد:  توضیح 
نیز گفت:  دارویی در کشور  امور  درباره  دنبال شود.« وی  این مسائل 
قرار گرفته ایم،  اقتصادی  تمام عیار  ما در یک جنگ  اینکه  به  »با توجه 
یک مجموعه به عنوان قرارگاه در سازمان غذا و دارو راه اندازی شده و 
مسئولیت و فرماندهی آن را خود بر عهده دارم و جلساتی با همکاری 
اعضای مشورتی و شورای اجرایی که از بین تمام ذی نفعان صنعت دارو، 

تولیدات، واردات و توزیع هر یکشنبه تشکیل می شود.«

وزیر بهداشت:

تا پایان سال کمبود دارو و تجهیزات نخواهیم داشت



در پایان ۱۳۹۵ در مقایسه با اردیبهشت 
۱۳۹۳ مشخص شده در اثر طرح تحول 
سالمت اگر چه به شکل قابل توجه ای 
هزینه های بستری کاهش پیدا کرده  
است، اما شاهد جهش سرسام آور 
هزینه های درمانی سرپایی کلینیکی 
و پاراکلینیکی هستیم که بخش اعظم 
مراجعه هایی که به حیطه ی خدمات 
سالمت می شود را در برمی گیرد و 
نشان می دهد در مجموع علی رغم 
هزینه ی سرسام آور، فشارهایی که از 
ناحیه ی هزینه های سالمت به مردم 
وارد می شود افزایش پیدا کرده است.

چرا طرح تحول سالمت 
بیمه ها را ورشکسته کرد؟

فرشاد مؤمنی که در موسسه دین و 
اقتصاد و با موضوع  "ارزیابی تجربه 
طرح تحول سالمت" سخن می گفت 
افزود: »همه   ما کم و بیش می دانیم که 
نوعی اتفاق نظر در سطح متفکران 
توسعه وجود دارد با این مضمون که 
هر قدر به سال های اخیر نزدیکت ر 

می شویم وجه اجتماعی حیات جمعی انسان ها دائماً از 
اهمیت بیشتری برخوردار می شود.« وی افزود: »در ادبیات 
موضوع وجه اجتماعی نزدیک انسان ها را به مثابه چسبی 
در نظر می گیرند که هر قدر خوب کار کند سطوح اعتماد 
متقابل میان مردم و حکومت افزایش پیدا می کند و هر 
قدر رابطه ی دولت و مّلت مبنتی بر اعتماد متقابل باشد 
اداره ی جامعه بسیار کم هزینه تر و پر دستاوردتر خواهد 
شد.« این صاحب نظر اقتصاد توسعه با اشاره به این که 
قانون اساسی جمهوری اسالمی در مقایسه با قانون اساسی 
مشروطیت تعهدات جدی تری بویژه در حیطه ی آموزش 
و سالمت مردم بر عهده   دولت گذاشته بود، گفت: »در 
حالی که در دوره   نخستین شوک بزرگ نفتی یعنی در 
دوره   سال های ۵2 تا ۵7 کشور برای اداره   امور خود از 
بی سابقه ترین فرصت های درآمدی تا آن زمان برخوردار 
بود، گزارش های تحقیقی موثقی که وجود دارد، نشان 
می دهد سهم امور اجتماعی از کل امور هزینه ای دولت 
در دوره های سال های ۵2 تا ۵7 به طور متوسط  ۱8.4 
درصد بود؛ این در حالی  است که در دوره   پس از انقالب 
اسالمی به اعتبار وقوفی که رهبران و گردانندگان انقالب 
اسالمی داشتند شاهد هستیم سهم امور اجتماعی از کل 
از مرز  تا 67  امور هزینه ای در فاصله ی سال های 60 
۳۹.۵ درصد هم گذشت.« مومنی گفت: »این در واقع 
یک سرمایه گذاری استثنائی بود که عالمانه و هوشمندانه 
در دوران پس از انقالب اسالمی صورت گرفت و حاصل 
آن این شد که بی سابقه ترین سطوح اعتماد متقابل میان 
مردم و حکومت برقرار شد. نتیجه   علمی این بود که با 
اینکه همه چیز حکم می کرد که در آن دوران کشور بسیار 
گران اداره شود به طور نسبی ارزان ترین و کارآمدترین 
دوره ی اداره   کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی دقیقاً آن 
دوره بود.« وی با اشاره به این که در امور اجتماعی باالترین 
وزن و ضریب اهمیت به آموزش و سالمت مردم مربوط 
می شود، گفت: »کسانی که در مورد تحوالت و اجزای 
تورم مطالعه کردند می دانند در کل دوره ی پنج دهه   گذشته 
زمانی که دولت ها به سمت سیاست های تورم زا حرکت 
می کردند، همواره باالترین سطح آسیب در درجه ی اول 
به حیطه های سالمت و در درجه ی بعدی به حیطه های 
آموزش وارد می شد. در دوره ی اخیر و از زمان آغاز به کار 
دولت اول جناب آقای دکتر روحانی، باید انصاف دهیم 

که ایشان یک شرایطی بسیار غیر متعارف و بحران زده ای 
را در همه ی عرصه های حیات جمعی ایرانیان و بویژه در 
عرصه   مناسبات بین المللی تحویل گرفت. در آن زمان ما 
شاهد بودیم نوعی اجماع در مقیاس جهانی بر علیه ایران 
وجود داشت. آقای دکتر روحانی در مبارزات انتخاباتی 
خود وعده دادند همه   نابسامانی ها را به سمت ساماندهی 
پیش ببرند.« استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی تصریح 
کرد: »یکی از بزرگترین آفت های طرز اداره ی خاص کشور 
در دوره ی سال های 84 تا ۹2 این بود که شاخص فالکت 
در ماه های پایانی مسئولیت جناب آقای احمدی نژاد تقریبًا 
دو برابر این شاخص در ماه های شروع به کار همین دولت 
بود. اتفاقاً یکی از حیطه هایی که دستخوش بحران های 
جّدی و حاد شده بود، حیطه ی امور اجتماعی زندگی 
مردم ایران بود. در وعده های انتخاباتی آقای روحانی و 
در شیوه ی جهت گیری ها و تخصیص منابعی که داشتند 
مسئله ای امور اجتماعی با اولویت ویژه در دستور کار 

دولت ایشان قرار گرفته بود.«

بحران حوزه سالمت در ابتدای دولت روحانی
مومنی یادآور شد: »در ماه های اول مسئولیت  آقای روحانی 
گستره و عمق بحران در حیطه   سالمت مردم ایران در 
مقایسه با همه   ابعاد دیگر حیات جمعی اوضاع و احوال 
نابسامان تری داشت. گزارش های رسمی حکایت از این دارد 
که در ماه های اولیه   سال ۱۳۹۳ میانگین جهانی که پرداخت 
از جیب حدود ۱8 درصد بود، میانگین سهم پرداخت 
از جیب در کشور های عضو OECD که مجموعه ی 
پیشرفته ترین اقتصادهای دنیا هستند، حدود ۵ درصد بود. 
این درحالی است که در آن زمان شاخص پرداخت از 
جیب در ایران از مرز 60 درصد عبور کرده بود.« وی اظهار 
کرد: »این در حالی است که شاخص میانگین جهانی که به 
هیچ وجه شاخصی ایده آل نیست و تنها درباره ی اوضاع 
احوال در مقیاس کل کشورهای دنیا عالمت دهی می کند، 
استاندارد قابل قبول در زمینه   ۱0درصد است، علت این 
مسئله آن بود که دولت آقای احمدی نژاد از فصل چهارم 
سال ۱۳8۹ به سمت سیاست های افراطی تورم زا حرکت 
کرده بود و واکنش هزینه های سالمت در برابر سیاست های 
تورم زا نسبت به همه ی گروه های دیگر کاالها و خدمات 
شدید تر است. بنابراین در آن زمان در یک شرایط بحرانی 

به سر می بردیم.«
این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: »دولت های آقای 
روحانی این حوزه   بحرانی را بسیار خوب تشخیص داده 
بودند گفت: »اما در شیوه  برخورد با این حیطه ی بحرانی 
مسیری را طی کردند که متأسفانه به هیچ وجه قابل دفاع 
به سهم خودم در مقام  نبود. از این زاویه من شخصاً 
برخورد مشفقانه و انتقادی با رویه هایی که در پیش گرفته 
شده بود، طرح تحول سالمت در دوره   آقای روحانی را با 
طرح مسکن مهر در دولت آقای احمدی نژاد قابل مقایسه 
دانستم. هر دوی این دولت ها در تشخیص قانون های بحرانی 
خیلی خوب تشخیص داده بودند اما در شیوه   پیشبرد ابزار 
سیاستی برای حل و فصل آن بحران کاری انجام دادند که 
متأسفانه میان منابعی که صرف شده بود و دستاوردهایی 
که حاصل شد و هزینه هایی که ایجاد کرد به هیچ وجه 
تناسب وجود ندارد.« مومنی ادامه داد: »در دوره   سال های 
۹2 تا ۹7 نوعی بی اعتنایی نابخشودنی در سطح وزارت 
بهداشت و درمان نسبت به انتقادهای مشفقانه ی منتقدان 
در این زمینه وجود داشت و با کمال تأسف آقای رئیس 
جمهور و کل هیئت وزیران هم آن رویکرد را حمایت 
می کردند زمانی که آثار و پیامدهای این مسئله آرام آرام 
ظاهر شد یک تمایل نانوشته و اعالم نشده از اواخر سال 
۱۳۹6 تا امروز مبنی بر مسکوت گذاشتن این بحث مشاهده 
می شود.« وی اضافه کرد: »در حالی که به گمان ما مسئله   
خطاهای یک شخص یا وزارتخانه یا حتی یک مجموعه ی 
هیئت وزیران نیست، این طرحی است که کل نظام مّلی از 
آن حمایت کرد و در زمان الزم به توصیه های مشفقانه ی 
کارشناسان توجه نکردند و بنابراین هزینه هایی به بار آورد 
که اگر ما از آن تجربه درس بایسته نگیریم دوباره در معرض 
این هستیم که آن خطاها به گونه ای دیگر در دولت های 
بعدی یا حتی در همین دولت تکرار شود. بنابراین توصیه   
ما این است که باید حتما یک ارزیابی جّدی از این تجربه   
پر هزینه که دستاوردهای آن تناسبی با هزینه ها نداشته 
است در سطح دولت، رسانه ها و مؤسسه های پژوهشی 

و تخصصی انجام گیرد.«
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی خاطرنشان کرد: 
»برای اینکه درباره ی ابعاد هزینه هایی که کشور در این 
زمینه متحمل شد، تصّوری داشته باشید، کافی  است توجه 
داشته باشیم که در یک دوره از اردبیهشت ۱۳۹۳ که این 

طرح شروع شد تا پایان اسفند ۱۳۹۵ 
چیزی بالغ بر ۱00 هزار میلیارد تومان 
منابع کشور صرف طرح شد و هنوز 
هم این روند کم و بیش ادامه دارد. 
از ابتدای کار پرسش کارشناسان و 
منتقدان این بود که نسبت آنچه که در 
حال اجراست با آخرین برنامه ی میان 
مدت مصّوب چیست؟ تاکنون به این 
پرسش هرگزی پاسخی داده نشده 
است. بارها و بارها کارشناس ها حتی 
یک گزارش مکتوب چند صفحه ای 
از مسئوالن وقت وزارت بهداشت 
مطالبه کردند تا مشخص کند برآورد 
هزینه های این طرح چیست؟ و این 
طرح با تهدیدهایی که متوجه نظام مّلی 
کرده، چگونه می خواهد رویارویی 
کند؟ متأسفانه در این زمینه هیچ 

گزارش مکتوبی ارائه نشد.«

افزایش سرسام آور 
هزینه های کلینیکی و 

پاراکلینیکی در سال 95
مومنی افزود: »در پایان ۱۳۹۵ در 
مقایسه با اردیبهشت ۱۳۹۳ مشخص شده در اثر  طرح تحول 
سالمت اگر چه به شکل قابل توجه ای هزینه های بستری کاهش 
پیدا کرده  است، اما شاهد جهش سرسام آور هزینه های درمانی 
سرپایی کلینیکی و پاراکلینیکی هستیم که بخش اعظم مراجعه هایی 
که به حیطه   خدمات سالمت می شود را در برمی گیرد و نشان 
می دهد در مجموع علی رغم هزینه   سرسام آور، فشارهایی که 
از ناحیه   هزینه های سالمت به مردم وارد می شود افزایش پیدا 
کرده است.« وی یادآور شد: »هزینه های دولت در فاصله ی 
اردیبهشت ۱۳۹۳ تا پایان اسفند ۱۳۹7 حدود 78 درصد در 
حیطه   سالمت افزایش پیدا کرد. هزینه ها دو برابر شد اما میزان 
رضایت متناسب با آن افزایش پیدا نکرد. مسئله ی بسیار مهمتر 
اینکه به اعتبار اینکه حدود 70 درصد بار مالی هزینه های خود 
را بر دوش سازمان های بیمه ای انداخت، آن ها را با بحران های 
خیلی حاد مالی روبرو کرد. در دوره ی زمانی اردیبهشت ۹۳ 
تا اسفند ۹7، هزینه های تحمیل شده در اثر اجرای این طرح به 
سازمان تأمین اجتماعی ۱۱7 درصد رشد نشان داد. برای سازمان 
خدمات سالمت رشد هزینه ها فقط از ناحیه   این طرح بالغ بر 
۱6۹ درصد شد.« این صاحب نظر اقتصاد توسعه با بیان این 
که یکی از مهمترین مؤلفه های بحران ورشکستی سازمان های 
بیمه ای خطاهای راهبردی طرح تحول سالمت بود، گفت: 
»فقط برای اینکه تصّوری در این زمینه داشته باشید کافیست 
توجه کنید که از زمان شروع به کار طرح تحول سالمت تا 
پایان اسفند ۱۳۹۵ فقط در سازمان تأمین اجتماعی هزینه هایی 
که بابت درمان در این سازمان ایجاد شد معادل دو برابر کل 
هزینه های درمان سازمان تأمین اجتماعی در پنجاه ساله  قبل از 
اجرای این طرح بود. هر کدام از این ها به وضوح اشاره می کند 
که اگر ما از این تجربه درس های بایسته نگیریم کشور می تواند 
در معرض خطرات و هزینه ها و خسارت های جّدی و بزرگ 
باشد.«  به گزارش پایگاه خبری جماران، مومنی در پایان اضافه 
کرد: »با کمال تأسف چیزی که در نظام اجرایی کشور متداول 
هست این است که نخست این  افراد به صورت ناسنجیده 
و غیر برنامه ای طرحی را اعالم می کنند بعد آن طرح را به 
کل حیثیت و پرستیژ دولت گره می زنند و چشم بسته از آن 
حمایت می کنند تا جایی که کار به بن بست کامل برسد. این 
طرز برخورد در مورد طرح تحول سالمت هم مشاهده می شود 
و باید امیدوار باشیم که از طریق پیگیری های کارشناسی 
و برجسته کردن ضرورت ارزیابی جّدی از این طرح 

درس هایی برای آینده گرفته شود.«

 مرگ تازه عروس در آرایشگاه!
زن جوان وقتی  برای عروسی خواهر شوهرش به آرایشگاه رفته 

بود هنگام دکلره کردن موهایش به طرز مرموزی جان باخت.
به گزارش سپید به نقل از روزنامه ایران، چند روز قبل این تازه 
عروس ۳2 ساله برای شرکت در مراسم عروسی خواهر شوهرش 
تصمیم گرفت رنگ موهایش را تغییر دهد به همین خاطر به 

یکی از آرایشگاه های شمال تهران رفت.
دوستانش خیلی از کار این آرایشگاه تعریف کرده بودند و او 
نیز به امید یک تغییر خوب موهایش را به دست زن آرایشگر 
سپرد اما بعد از چند ساعت وقتی که آرایشگر جوان موهایش 
را شست، با دیدن چهره اش بسیار تعجب کرد. بعد از این همه 
ساعت معطلی و صرف وقت و هزینه نتیجه کار نه تنها دلخواهش 

نبود بلکه بشدت از دیدن رنگ موهایش عصبی شد.
فکر اینکه با چنین رنگ مویی به عروسی خواهر شوهرش برود 
کالفه اش کرده بود. وقتی مهناز به زن آرایشگر اعتراض کرد و از 
او خواست که کاری برای موهایش انجام دهد، زن جوان گفت 

فردا به آرایشگاه بیا تا فکری برای موهایت بکنم.
به  دوباره  بعد  روز  نبرد  ناراحتی خوابش  از  تا صبح  آن شب 
آرایشگاه رفت. زن آرایشگر دوباره موهایش را دکلره کرد و او 
را زیر سشوار برقی نشاند. زمان برایش به کندی می گذشت هر 
وقت می پرسید کی باید از زیر سشوار خارج شود زن آرایشگر 
می گفت عجله نکن! دو ساعت و نیم گذشت در حالی که مواد 
دکلره روی سرش بود احساس خارش و سوزش اذیتش می کرد 
هیچ  نباش  نگران  می شنید  در جواب  می کرد  اعتراض  بار  هر 

مشکلی پیش نخواهد آمد.
اما ناگهان مهناز احساس سردرد و سوزش شدیدی کرد و فریادی 
کشید و از هوش رفت. زن آرایشگر که ترسیده بود بالفاصله کاله 
برقی را از سر تازه عروس جدا کرد و برای به هوش آوردن وی 
پارچ آب سرد را روی صورت و موهایی که مواد شیمیایی روی 
آن قرار داشت ریخت. اما وضعیت جسمی مهناز بهتر نشد و در 
نهایت او را به بیمارستان منتقل کردند. تالش کادر درمان برای 
نجات تازه عروس ادامه یافت اما ساعاتی بعد وی تسلیم مرگ شد.
پایتخت  قتل  کشیک  بازپرس  به  موضوع  مهناز،  مرگ  به دنبال 
اعالم شد. بدین ترتیب جسد برای مشخص شدن علت مرگ 
به پزشکی قانونی منتقل شد. این درحالی بود که شوهر مهناز با 

شنیدن خبر مرگ همسرش سکته کرد.
با انجام معاینات پزشکی قانونی، علت مرگ زن جوان پارگی 
مویرگی اعالم شد. بدین ترتیب بازپرس جنایی با توجه به عدم 
صالحیت رسیدگی به پرونده در دادسرای جنایی و به درخواست 
خانواده وی پرونده را برای رسیدگی به دادسرای جرایم پزشکی 

ارجاع کرد.

معاونت درمان وزارت بهداشت  اعالم کرد:

ممنوعیت حضور کادر 
درمان در ساعات موظف 

در بخش خصوصی

معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
ابالغی به معاونین درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور 
بر ممنوعیت حضور کادر درمان در ساعات موظف در بخش 

خصوصی تاکید کرد.
به گزارش سپید، در این ابالغیه با اشاره به گزارش های دریافتی در 
رابطه با حضور پرسنل درمانی در ساعات موظف در بیمارستان های 
خصوصی و سایر موسسات پزشکی غیر دولتی جهت انجام کار 
حقوقی  دفتر  نظر  به  اشاره  با  نیز  و  عنوانی  هر  تحت  انتفاعی 
وزارت بهداشت، تاکید شده است:  »انجام کار انتفاعی، همزمان 
در ساعات اداری یا شیفت های موظف کادر درمان در بخش های 
خصوصی و سایر موسسات پزشکی غیر دولتی ممنوع است و 
به استناد ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و 
درمانی، ترک موسسه و جرم محسوب می شود و باید عالوه بر 
طرح پرونده متخلف در کمیسیون ماده ۱۱ آن دانشگاه، موضوع 

به هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان دانشگاه احاله شود.« 
بر اساس این ابالغیه،  مدیران اجرایی بیمارستان ها و مراکز آموزشی 
و درمانی بر حسن اجرای این ابالغیه نظارت کرده و پاسخگو 

خواهند بود 

گزارش خبری
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استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی تشریح کرد؛

طرح تحول سالمت چگونه بیمه ها را ورشکسته کرد
اگر از این تجربه درس  نگیریم، کشور در معرض خطرات جدی قرار می گیرد

عضو شوای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: »بر اساس قانون مالیات 
وقتی که فرد غیر پزشک برای راه اندازی داروخانه و یا مراکز تشخیصی 
سرمایه گذاری می کند، مباحث مالیاتی تفاوت دارد و همین مسئله باعث 
ایجاد نقض قانون می شود. بنابراین افراد غیر پزشک اجازه سرمایه گذاری 

در راه اندازی مطب پزشکان ندارند.«
حسین قشالقی اظهار کرد: »بر اساس قانون هیچ فردی نمی تواند با پزشک 
در راه اندازی مطب شریک تجاری شود، زیرا پروانه صدور مطب و شماره 
نظام پزشکی از سوی سازمان نظام پزشکی به فارغ التحصیالن رشته پزشکی 
اعطا می شود و افراد غیر پزشک نمی توانند سهمی در راه اندازی مطب 
پزشکان داشته باشند.« عضو شوای عالی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: 
تصویربرداری  و  آزمایشگاهی  مراکز  داروخانه ها،  درمانی،  »موسسات 
بر اساس قانون می توانند برای راه اندازی محل کار شریکی غیرپزشک 
دستگاه های  اغلب  که  است  این  مسئله  این  اصلی  دلیل  باشند،  داشته 

تصویربرداری و تشخیصی گران قیمت و ممکن است فارغ التحصیالن 
جوان نتوانند از عهده خرید این وسایل و تجهیزات پزشکی برآیند، بر 
این اساس قانون این اجازه را به پزشکان جوان و حتی با سابقه داده 
است تا برای راه اندازی مراکز درمانی تشخیصی و تصویربرداری و حتی 

داروخانه شریک غیر پزشک برای خود داشته باشند.«
برای  پزشک  غیر  فرد  که  وقتی  مالیات  قانون  اساس  »بر  افزود:  وی 
راه اندازی داروخانه و یا مراکز تشخیصی سرمایه گذاری می کند، مباحث 

مالیاتی تفاوت دارد و همین مسئله باعث ایجاد نقض قانون می شود.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان قشالقی در پایان گفت: »در خصوص 
مشکالت پزشکان جوان گفت: هنگامی که تعرفه جامعه پزشکی واقعی و 
متناسب با تورم عمومی کشور نباشد از پس تامین مخارج و هزینه های 
مطب خود بر نمی آیند و به دنبال شریک تجاری برای خود جهت خرید 

تجهیزات پزشکی و دستگاه های مورد نیاز خود هستند.«

قشالقی، عضو شوای عالی سازمان نظام پزشکی:

افراد غیرپزشک اجازه سرمایه گذاری در راه اندازی مطب پزشکان ندارند
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