
دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران:

 هرسال باید ۱۰ درصد 
به مالیات دخانیات افزوده شود

با افزایش مالیات، استعمال دخانیات 
تا ۳۰ درصد کاهش می یابد

اشاره  با  ایران  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  دبیر کل جمعیت 
به جامع مبارزه و کنترل دخانیات در کشور مصوب سال ۸۵، 
گفت: »جهت الزام در اجرای تمامی بندهای این قانون، باید 
مردم  مربوطه،  مسئوالن  میان  رسانی  اطالع  و  فکری  طوفان 
وسیله  بدین  تا  افتد  راه  به  مالیاتی  امور  سازمان  جمله  از  و 
شهروند مطالبه گر، مسئوالن را ملزم به اجرای تمامی بندهای 
محصوالت  انواع  مصرف  کاهش  در  نیز  خود  و  کرده  قانون 

باشد.« با سیاستگذاران همراه  دخانی 
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، محمدرضا مسجدی همچنین 
با اشاره به بند ۸ قانون مبارزه با دخانیات، افزود: »بر اساس 
این بند از قانون باید ساالنه ۱۰ درصد به مالیات بر دخانیات 
افزوده شود که تا کنون این امر محقق نشده است. در حالی 
این  از  بیش  حتی  و  درصد   ۷۵ تا  منطقه  کشورهای  اکثر  که 
پرداخت  به  ملزم  را  داده و صنایع دخانی  افزایش  را  درصد 

آن کرده اند.«
دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران ادامه داد: 
اخذ  مصوب  قانون  طبق  دخانیات  بر  مالیات  »درصورتی که 
افزایش  با  برابر خواهد شد،  شود، بودجه سالمت کشور دو 
جامعه  در  درصد   ۳۰ تا  را  آن  استعمال  سیگار،  بر  مالیات 
اکثر کشورها  این معادله ای است که در  می توان کاهش داد؛ 

اتفاق افتاده و ایران نیز متعهد به اجرای آن است.«
وی در پایان افزود: »عالوه بر مالیات سیگار، مالیات توتون 
افزایش  باید اخذ شود، در بحث کاهش مصرف و  نیز  قلیان 
مالیات انواع محصوالت دخانی در کشور ما خال قانونی نداریم، 
بلکه مشکل در ضمانت اجرای آن است. به هرحال با طوفان 
فکری و آگاه سازی شهروندان می توان شهروند مطالبه گری را 
بوجود آورد که در ادامه آن مجریان امر را مجبور به اجرای 

بی چون و چرای قوانین کنند.«

 تحریمهای امریکا تهدیدی برای 
دسترسی مردم ایران به دارو

ج: مختل شدن زنجیره تامین داروهای وارداتی :

۱- در حال حاضر اگر چه تنها ۳ درصد داروهای ایران )بر 
اساس مقدار کمی ( وارداتی هستند ولی نزدیک به ۳۵ درصد 
ارزش بازار ایران مربوط به داروهای وارداتی است. به همین 
دلیل داروهایی که وارد می شوند داروهای تخصصی و گران 

هستند.  قیمت 
2- داروهای وارداتی اغلب از اروپا و آمریکا وارد می شوند.
ایران  بودن و همچنین موقعیت جغرافیایی  دلیل گران  به   -۳
امکان اینکه اشکال تقلبی این داروها در شرایط تحریم از طریق 

کشورهای همجوار وارد ایران شود افزایش خواهد یافت .
داروهای  تامین  زنجیره  تا  شد  خواهد  باعث  ها  تحریم   -4
افزایش  مقطعی  کمبودهای  بروز  امکان  و  شود  کند  وارداتی 
یابد. در کمبودهای مقطعی داروهای تقلبی بیشتر و آسیب به 

بیماران بیشتر خواهد شد.
۵- اصوال داروهای وارداتی که تخصصی هستند برای بیماران 
خاصی که آسیب پذیرترند مصرف می شوند. در شرایط تحریم 
این بیماران بیشتر در معرض خطر قرار گرفته و دوره بیماری 

آنها طوالنی تر می شود.
تر  گران  دالیل:  به  داروها  این  به  وابسته  بیماران  هزینه   -6
شدن داروها، طوالنی تر شدن دوره درمان ، کاهش احتمالی 
حمایتهای دولت به دلیل کاهش منابع و ... کمتر خواهد شد.

نتیجه گیری :
دسترسی  ایران  علیه  امریکا  بانکی  و  اقتصادی  های  تحریم 
بیماران  زنان،  سالمندان،  فقرا،   ، کودکان  خصوص  به  مردم 
شان  نیاز  مورد  داروهای  به  را  مزمن  های  بیماری  به  مبتال 

مختل خواهد کرد.
داروها گران تر، نامطمئن از نظر کیفیت خواهند شد و زنجیره 
تامین داروها گسسته و استمرار تامین داروها مختل می گردد. 
نتیجه آن ناقص شدن دوره درمان بیماریها، مزمن شدن بیماریها 
و ... می گردد. از طرف دیگر با تعطیلی خطوط تولید شرکت 
های دارویی ایران و عدم امکان تولید به موقع داروها نیاز ایران 
به واردات دارو افزایش خواهد یافت، از طرف دیگر دولت 
منابع کافی واردات دارو ها با قیمت های باالتر و حمایت از 

مردم را نخواهد داشت.
آنکه  از  پیش  که  است  دوستانه  انسان  هشداری  همه  اینها   
مرگ  نظیر  فجایعی  آمریکا  بانکی   – اقتصادی  های  تحریم 
رقم  را  کوبایی  مادر  دهها  یا مرگ  ۵۰۰ هزار کودک عراقی  
بزنند انسانهای مسئولیت پذیر در امریکا و دیگر کشورها مانع 

بروز این فاجعه شوند.

خبــر
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گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
برطرف  شهریور  پایان  تا  تیتک  سامانه  »مشکالت 
می شود و پس از آن، قابل استفاده و بدون مشکل 
کامل  تحویل  و  رفع مشکالت  از  بعد  بود.  خواهد 
بهداشت و سازمان غذا و دارو،  به وزارت  سامانه 
چه  و  داشت  وجود  مشکالتی  چه  می کنیم  اعالم 

مواردی به آن اضافه شده است.«
به گزارش سپید، تیتک یا TTAC سامانه ای در سازمان 
غذا و دارو جهت ردیابی و رهگیری فرآورده های 

سالمت شامل دارو و تجهیزات پزشکی است.
سعید نمکی در گفت وگو با ایرنا درباره صحبت های 
گرفتن  قرار  و  تیتک  سامانه  مورد  در  شده  مطرح 
»قسمت  افزود:  مردم،  اختیار  در  آن  از  بخش هایی 
در  که  ندارد  این  به  ارتباطی  تیتک  سامانه  عمده 
سامانه های  مثال  طور  به  بگیرد.  قرار  مردم  اختیار 
اختیار  در  مستقیم  صورت  به  نیز  غیره  و  گمرک 

مردم قرار ندارد.«
که  است  زیرساختی  تیتک  »سامانه  داد:  ادامه  وی 

می توان با تکمیل آن، به درستی از آن استفاده کرد. 
در حال حاضر تیمی برای بررسی و رفع اشکاالت 
سامانه تیتک مستقر شده و البته تا حدی مشکالت 

این سامانه برطرف شده است.«
نمکی اظهار داشت: »یکی از مشکالت سامانه تیتک 
قرار  تقریبا خصوصی  اختیار بخش  بود که در  این 
داشت و دولت و حاکمیت خیلی در آن نقش نداشتند 
در حال حاضر  بودند.  نگرفته  تحویل  را  سامانه  و 
به دنبال این هستیم که این سامانه تحویل وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو شده و مشکالت آن 

به طور کامل برطرف شود.«
وزیر بهداشت پیش از این نیز درباره سامانه تیتک و 
تخلفات رخ داده در آن گفته بود: »تیتک سامانه ای 
برای ثبت اطالعات است، اما نارسایی هایی داشت. 
شفاف تر  تا  می کنیم  کار  آن  روی  است  ماه  چهار 
شود و در حال نصب امکانات پایش مدیریتی روی 
بخش های  اختیار  در  تیتک  سامانه  باید  هستیم.  آن 

حاکمیتی قرار گیرد.«

وزیر بهداشت:

مشکالتسامانهتیتکتاپایانشهریوربرطرفمیشود

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت اعالم کرد: »در سال 9۸ تاکنون ۱۰ نفر در اثر گزش 
جانوران زهری فوت کرده اند که 9 مورد عقرب گزیدگی و یک 

مورد مارگزیدگی بوده است.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، محمد مهدی گویا روز شنبه در 
»سمینار علمی گزش جانوران زهرآگین« با اعالم این خبر گفت: 
»در اصالح نظام ثبت، موارد گزش، عوارض ناشی از آن، موارد 
فوتی و ادغام این برنامه در شبکه باید باید مورد توجه قرار گیرد.«
وی به نقل از کوفی عنان دبیرکل اسبق سازمان ملل، مارگزیدگی را 
چالش پنهان سالمت در دنیا عنوان کرد و افزود: »تعداد مارگزیدگی 
به عنوان مهم ترین بیماری گرمسیری در برخی از کشورها، ساالنه 
به یک میلیون مورد می رسد.« وی ادامه داد: »در سال 2۰۱۷ در 
اولین نشست تخصصی مارگزیدگی که توسط سازمان بهداشت 
جهانی انجام شد پیش نویس برنامه جهانی مدیریت مارگزیدگی 
تهیه شد. هدف از این برنامه کاهش میزان مرگ و ناتوانی ناشی از 

مارگزیدگی به نصف تا سال 2۰۳۰ بود.« رییس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر با اعالم اینکه بیشترین مارگزیدگی به قاره آسیا مربوط می شود، گفت: 
»روزانه ۷۵۰۰ نفر در دنیا مارگزیده می شوند و روزی 2۰۰۰ نفر می میرند.« 
گویا افزود: »ساالنه ۵ میلیون و 4۰۰ هزار مورد مارگزیدگی در دنیا اتفاق 
می افتد، 2 میلیون و ۷۰۰ هزار نفر عالئم ناشی از سم مار را پیدا می کنند، 
4۰۰ هزار نفر ناتوانی طوالنی یا قطع عضو می شوند و ۱4۰ هزار نفر نیز 
فوت می کنند.«وی با اشاره به این که هر ۵ دقیقه یک مارگزیدگی در دنیا 
رخ می دهد، ادامه داد: »از هر ۵۰ نفر که مارگزیده می شوند یک نفر می میرد 

و پنج نفر دچار عوارض ناتوانی می شوند.«
 رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر روستائیان، کشاورزان و کودکان 
را بیشترین اقشار آسیب دیده از این مخاطره نام برد و گفت: »فلج اندام، 
فلج تنفسی، اختالل انعقادی، خونریزی شدید و مرگبار، نارسایی کلیه، 
آسیب های بافتی شدید، قطع عضو و مرگ، عواض ناشی از مارگزیدگی 
است.« وی در پایان مسئولیت سه استان اصلی درگیر در سیل اخیر را به 

دلیل جابجایی احتمالی مارها و عقرب ها سنگین دانست.

۱9 مرکز درمانی غی مجاز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی به دنبال بازدیدهای سرزده کارشناسان نظارتی معاونت درمان 

دانشگاه پلمب شد.
به گزارش سپید، در راستای نظارت بر عملکرد ارائه خدمات درمانی 

و پیگیری شکایت های مردمی از ۳2۱ مرکز درمانی بازدید شد.
از ۳2۱ بازدید انجام داده توسط کارشناسان نظارت و بازرسی و با توجه 

به تخلفات صورت گرفته، ۱9 مرکز پلمپ، ۸ مرکز به دادسرای جرایم 
پزشکی و دو مرکز به سازمان نظام پزشکی استان تهران معرفی شدند.
قبل  پیراپزشکان  و  پزشکان  بازدیدها، ضروری است  نتایج  اساس  بر 
افراد و مراکز درمانی نسبت به وجود  با  یا عقد قرارداد  از همکاری 

مجوز قانونی فعالیت اطمینان حاصل کنند.
  66۷۰9۰۷۰ تلفن  شماره گیری  با  می توانند  بیماران  و  شهروندان 

بیمارستان های  از  اعم  درمانی  مراکز  تمام  از  را  خود  شکایت های 
موسسات  محدود،  جراحی  مراکز  و  درمانگاه ها  و خصوصی،  دولتی 
پزشکی و پیراپزشکی و مطب ها اعالم کنند تا در اسرع وقت به آن ها 

رسیدگی شود.
مردم در صورت مشاهده اضافه دریافتی توسط مراکز درمانی می توانند 

با شماره ۱69۰ تماس و گزارش خود را از این مرجع پیگیری کنند.

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »بابت هرگونه مشکل 
و  بهداشتی  سیستم  مراجعین  تکریم  در  خدشه ای  و 
می کنم  عذرخواهی  هستند،  بیماران  که  کشور  درمانی 
و حرکت رو به جلوی وزارت بهداشت در چند سال 
اخیر در راستای تکریم ارباب رجوع و اجرای فرمایش 
به جز  رنجی  هیچ  نباید  "بیمار  که  رهبری  معظم  مقام 

بیماری داشته باشد" ادامه پیدا خواهد کرد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، ایرج حریرچی در یک 
گفتگوی رادیویی، اظهار داشت: »ممکن است در برخی 
برای  و  دهیم  نوبت  مردم  به  که  شویم  مجبور  موارد، 
انجام اعمال غیراورژانسی در لیست انتظار قرار گیرند. 
بیماران  بستری شدن  برای  هم  اروپایی  در کشورهای 
در بیمارستان مگر در موارد اورژانسی، لیست انتظار و 
نوبت های چند هفته ای وجود دارد.« وی تصریح کرد: 
در  شده  پذیرفته  اما  غیرمطلوب  بستری،  برای  »انتظار 
سطح کشورهای دنیا است البته نباید فراموش کنیم که 
بستری در بیمارستان باید برای موارد ضروری درمان 
روز  اگر  مثال  عنوان  به  که  بینیم  می  گاهی  اما  باشد 

دوشنبه نوبت عمل جراحی بیمار است و این بیمار شنبه از شهرستان 
به مرکز استان یا تهران سفر کرده، انتظار دارد که همان روز شنبه، در 

بیمارستان پذیرش و بستری شود.«
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه اخیرا برخی بیمه شدگان یک 
سازمان بیمه گر در مورد سقف پذیرش در روزهای پایانی ماه، دچار 
مشکل شده بودند، افزود: »بعضی از بیمه ها، سقفی معین کرده بودند 
بیماران شده بود که از حدود سه  از  که موجب عدم پذیرش برخی 

تا  برداشته شود  این سقف  که  داد  بهداشت دستور  پیش، وزیر  هفته 
بیماران با مشکالت کمتری، پذیرش و درمان شوند.« حریرچی یادآور 
شد: »در سال های اخیر اصالح هتلینگ بیمارستان ها به عنوان یکی از 
مهمترین زیرساخت های تکریم بیماران و ارباب رجوع در دستور کار 
وزارت بهداشت قرار گرفت به گونه ای که حدود دو میلیون و ۵۰۰ 
هزار متر مربع از فضاهای بهداشتی و درمانی، معادل حدود 4۵ هزار 
ایده  نقطه  به  اما  بازسازی شد  بیمارستانی فرسوده، نوسازی و  تخت 
بهداشتی  کادر  عنوان  به  ما  نظر  »از  کرد:  اضافه  وی  نرسیده ایم.«  آل 

بیمارستان ها  اصلی  نفر  و  مشتری  بیماران  درمانی،  و 
خدمات  ارائه  بیمارستان ها،  وجودی  فلسفه  و  هستند 
اما کتمان هم نمی کنم که در برخی  بیماران است  به 
موارد، تخطی انجام می شود که برای مقابله با آن چندین 
راه وجود دارد؛ یکی اینکه مردم به توجیه کادر درمانی 
بپردازند؛ دیگر اینکه مسئوالن بیمارستان ها را در جریان 
برای  نیز  دیگر  از سوی  و  دهند  قرار  خود  مشکالت 
رسیدگی و مشکالت بیمارستان ها اعم از نحوه برخورد، 
تامین اقالم مورد نیاز و هزینه های دریافتی با سامانه 

۱9۰ تماس بگیرند.«
معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به فعالیت 24 ساعته 
سامانه ۱9۰ وزارت بهداشت، گفت: »مردم در صورت 
بروز هرگونه مشکلی در حوزه بهداشت و درمان می 
توانند با این سامانه تماس بگیرند و با کد پیگیری که 
در اختیار مردم قرار می گیرد، بعد از رسیدگی، نتیجه 

را به اطالع آنها می رسانیم.«
حریرچی در خصوص رسیدگی بهتر به مشکالت مردم 
در بیمارستان ها، خاطرنشان کرد: »وزیر بهداشت اخیرا 
انتصاب بسیار مهمی را انجام داد و دکتر جبارزاده که سابقه چندین 
را  کشور  وزارت  مقامی  قائم  و  استانداری  مجلس،  نمایندگی  دوره 
برای شنیدن صدای مردم و انتقال نظرات آنها در محیط های بهداشتی 
نظارت  مردمی  شورای  در  نماینده خود  عنوان  به  دارد  را  درمانی  و 
ارائه خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش منصوب  بر کیفیت 
کرد که با تشکیل شوراهای استانی، این نظرات مردمی جمع آوری و 

مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.«

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت

 از ابتدای سال ۱۰ نفر در اثر گزش جانوران زهری فوت کرده اند

۱۹ مرکز درمانی غیرمجاز پلمب شد

معاون کل وزارت بهداشت:

 بیماران، مشکالت بیمارستان ها را به سامانه ۱۹۰ اطالع دهند


