
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 

شماره ۱۴۶۱ ۴ تیر ۱۳۹۸
2

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


