
ترکی در تشریح نشست کمیسیون بهداشت و درمان 
مطرح کرد

 بررسی سوال ۴ نماینده
 از وزیر بهداشت

امروز  نشست  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
کمیسیون متبوعش با موضوع بررسی سوال ۴ نماینده از وزیر 

بهداشت را تشریح کرد.
کمیسیون  ماه  مرداد  شنبه 26  دستورکار  تشریح  در  ترکی  اکبر 
و  از حضور وزیر  اسالمی،  درمان مجلس شورای  و  بهداشت 
معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه 
کمیسیون خبر داد و گفت: »سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با حضور در این جلسه به سواالت محمدحسین 
تهران،  نماینده  زمانی  علیجانی  تبریز، محسن  نماینده  فرهنگی 
الرگانی  موسوی  سیدناصر  و  مشهد  نماینده  پژمانفر   نصراهلل 

نماینده فالورجان پاسخ داد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس دهم، در 
تشریح سوال محمدحسین فرهنگی از وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، افزود: »سوال نماینده تبریز در رابطه با نحوه هزینه 
کرد منابع مالی در طرح تحول سالمت بود که وزیر بهداشت و 
معاونین وی توضیحاتی در این خصوص ارائه کردند، اما نماینده 

مذکور قانع نشد و سوال به صحن علنی مجلس ارجاع شد.«
سیدناصر  سوال  تشریح  در  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
موسوی الرگانی از نمکی، تصریح کرد: »نماینده فالورجان در 
رابطه با علت افزایش قیمت دارو و نحوه مصرف ارزهای تخصیص 
یافته برای تامین دارو سوال کرده و از توضیحات وزیر قانع نشد، 

بنابراین مقرر شد سوال به صحن علنی مجلس ارجاع شود.«
ترکی با اشاره به سوال محسن علیجانی زمانی، افزود: »نماینده 
مردم تهران در خصوص پرداخت کارانه پزشکان، پرستاران و 
پیراپزشکان سوال کرد و مقرر شد برای بررسی بیشتر کمیته ای 
به صحن  سوال  ایشان  شدن  قانع  در صورت  تا  شود  تشکیل 

علنی ارجاع نشود.«
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، 
و  درمان  بهداشت،  وزیر  از  پژمانفر  نصراهلل  سوال  تشریح  در 
آموزش پزشکی، خاطرنشان کرد: »سوال ابتدایی نماینده مشهد 
در خصوص کمبود پزشک و سوال دوم وی در خصوص مواد 
غذایی و خوراکی بود و وزیر بهداشت و درمان نیز توضیحاتی 
کمیته   این موضوع  بیشتر  بررسی  برای  مقرر شد،  و  کرد  ارائه 
مشترکی از وزارت بهداشت وکمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
با حضور نصراهلل پژمانفر تشکیل شود تا در صورت قانع شدن، 

سوال به صحن علنی مجلس شورای اسالمی ارجاع داده نشود.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت در نخستین 
جشنواره ایمنی بیمار در شهرکرد تشریح کرد

تاثیر ارتقای ایمنی بیمار، 
در افزایش کیفیت خدمات درمانی

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: »بین 5 تا 10 درصد هزینه های 
مربوط به سالمت، ناشی از خدمات بالینی غیرایمنی است که منجر 
به آسیب بیماران  می شود و در این میان سهم نارسایی سیستم ها 

بیش از نقش افراد است.«
به گزارش سپید، مریم حضرتی با بیان اینکه ارتقای ایمنی بیمار که 
چالش نظام سالمت در تمامی کشورهای دنیا محسوب می شود، 
از جمله مهم ترین عوامل موثر در افزایش کیفیت خدمات درمانی 
بیماران، عالوه بر صالحیت  آمیز  است، گفت: »درمان موفقیت 
حرفه ای تک تک کارکنان ارائه دهنده خدمات درمانی، به گستره ای 
از عوامل دیگر نیز بستگی دارد.« معاون پرستاری وزارت بهداشت 
گفت: »مراقبت و خدمات درمانی غیرایمن عالوه بر تحمیل رنج 
به بیماران، هزینه های  اقتصادی سنگین نیز دربردارد، به طوریکه 
موسسه پزشکی آمریکا هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از 
وقایع ناخواسته قابل پیشگیری را تا 17 میلیارد دالر تخمین می زند.«
حضرتی تصریح کرد: »بین 5 تا 10 درصد هزینه های مربوط به 
سالمت، ناشی از خدمات بالینی غیرایمنی است که منجر به آسیب 
بیماران می شود و در این میان، سهم نارسایی سیستم بیش از نقش 
افراد است.« وی بیان کرد: »در 22 کشور منطقه مدیترانه شرقی 
سازمان جهانی بهداشت )شامل ایران(، با جمعیتی بیش از 530 میلیون 
نفر،۴500 بیمارستان و 800 هزار تخت در بخش عمومی و بیش از 
۴100 بیمارستان خصوصی، تعداد بستری های بیمارستان ها بیش از 
30 میلیون بستری در سال برآورد می شود که براساس مطالعات، به 
طور متوسط، در حدود 10 درصد از تمام موارد بستری، بیماران به 
درجات مختلف دچار آسیب می شوند و این در حالی است که این 
خطاها تا 75 درصد قابل پیشگیری هستند.« معاون پرستاری وزارت 
بهداشت با اشاره به اینکه ایمنی بیمار و راهکارهای آن از مولفه های 
خدمات بهداشتی درمانی با کیفیت باال و از عوامل اساسی در ارتقای 
کیفیت خدمات سالمت به شمار می رود، خاطرنشان کرد: »در دهه 
اخیر، با انتشار مستندات مبتنی بر شواهد از سوی مجامع علمی 
دنیا از جمله سازمان جهانی بهداشت، توجه جهانیان به موضوعات 
تهدیدکننده ایمنی بیش از پیش جلب شده است. بدیهی است، اولین 
گام در استمرار و تثبیت پیشرفت در زمینه ایمنی بیمار، توانمندسازی 
کارکنان خدمات سالمت در مراکز درمانی جهت دستیابی به باورها، 

هنجارها و ارزش های مشترک مرتبط به کیفیت و ایمنی است.«
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وزارت بهداشت اعالم کرد که به 
وزارتخانه  این  پیگیری های  دنبال 
"سوداگران  آنچه  با  برخورد  برای 
طب ایرانی و سنتی و دخالت های 
غیرمجاز و خطرآفرین در درمان" 
قطعی  حکم  اخیرا  خوانده، 
محکومیت برای دو تن صادر شده 
است. در همین راستا مدیرکل نظارت 
بر درمان وزارت بهداشت از مردم 
خواسته که با هوشیاری در انتخاب 
سالمت  صحیح،  درمان  شیوه های 

خود را تضمین کنند.
به گزارش سپید، چند سالی است 
از  همواره  بهداشتی ها  وزارت  که 
دامی می گویند که برخی زیر سایه 
نام طب ایرانی، دین و طب اسالمی 
برای سالمت مردم پهن کرده اند و 
حتی با بدیهی ترین مسائل پزشکی 
مانند تزریق واکسن مخالفت می کنند 
که با این کار آن ها، برخی از مردم 
مال شان،  دادن  دست  از  بر  عالوه  
جان خود را نیز از دست می دهند.
متاسفانه برخی از بیماران هم حتی 

کسانی که از بیماری های سخت و صعب العالج رنج 
می برند، حرف این مدعیان درمان را قبول کرده و روند 
درمانی شان را نیمه کاره رها می کنند؛ بی خبر از اینکه 
برخی از این افراد بدون اینکه مدارج علمی طب سنتی 
یا طب رایج و احتماال علوم دینی را طی کرده باشند، 
بدون بهره از هرگونه دانش شناخت بدن و قواعد حاکم 
بر آن و خواص گیاهان دارویی و مداخالت دارویی 
آن ها با داروهای شیمیایی، صرفا با استنباط شخصی 
از روایات طبی که در مورد اکثر آن ها بررسی های الزم 
از نظر اعتبار و داللت و ... توسط علمای حدیث انجام 
نشده، به ساخت دارو می پردازند و در این مسیر به 
نام دین، انواع بیماران قلبی، سرطانی و ... را از کلیه 

درمان های ثابت شده محروم می کنند.
در همین راستا، مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی 
امور درمان وزارت بهداشت در گفت وگو با ایسنا، با 
از سوی دادسرای ویژه  به محکومیت دو تن  اشاره 
روحانیت که به نام طب ایرانی و سنتی در امر درمان 
مردم دخالت می کردند، گفت: »افراد و موسساتی که 
در حوزه طب ایرانی به درمان مردم مبادرت می کنند، 
وزارت  طریق  از  را  الزم  قانونی  مجوزهای  مکلفند 
بهداشت دریافت کنند. بر همین اساس آیین نامه های 
تاسیس و اشتغال در هر سطح در این حوزه هم از سوی 
وزارت بهداشت تبیین شده است.« علیرضا عسگری 
افزود: »باید توجه کرد که یکی از وظایف مهم نظارتی 

وزارت بهداشت، صیانت از سالمت مردم و جلوگیری 
از هر گونه دخالت غیرمجاز و خطرآفرین برای مردم 
است. در این راستا یکی از افرادی که به طور وسیع در 
سطح کشور و بدون داشتن تحصیالت و مهارت های 
البته  تایید شده از سوی وزارت بهداشت و  الزم و 
بدون دریافت مجوزهای الزم، اقدام به مداخله در امور 
درمان کرده بود که برابر گزارش های معاونت طب سنتی 
وزارت بهداشت منجر به بروز مشکالت چشمگیری در 
حوزه درمان شده بود، با پیگیری های وزارت بهداشت 
و همکاری و کمک قوه قضاییه و به ویژه دادگاه ویژه 
روحانیت رای محکومیت قطعی برای این فرد صادر 
شد.« وی با بیان اینکه بر اساس این رای قطعی حوزه 

و  پیگیری  به  مکلف  کشور  درمان 
تعطیلی کلیه بخش های مرتبط با این 
فرد شده است، گفت: »هوشیاری مردم 
در انتخاب شیوه های درمانی صحیح 
و شناخت از تهدیدهای سالمت در 
این حوزه، می تواند ضامن قابل  قبولی 
برای تامین سالمت مردم باشد. وزارت 
بهداشت هم مکلف است به عموم 
جامعه در عرصه طب ایرانی آگاهی 

رسانی کند.«
از  »بسیاری  داد:  ادامه  عسگری 
معقول  درمان های  مسیر  کسانی که 
پزشکی را به دلیل توصیه های نابجای 
افراد غیرمتخصص رها کرده اند، همه 
از این سیستم به طور جدی متضرر 
شده اند و بر همین اساس وظیفه ذاتی 
وزارت بهداشت جلوگیری از آسیب 
بیماران است که خوشبختانه در این 
پرونده منجر به حصول نتیجه شد.«

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی 
وزارت بهداشت ضمن تشکر از قوه 
قضاییه برای همراهی در رسیدگی به 
این پرونده، اظهار کرد: »در عین حال 
از همه رسانه هایی که در این عرصه به وزارت بهداشت 

کمک می کنند نیز تشکر می کنیم.«
با طب  بهداشت  اینکه وزارت  بر  تاکید  با  عسگری 
ایرانی سنتی مخالف نیست، گفت: »وزارت بهداشت 
با اشکال غیرمسئوالنه، غیر علمی و بدون مستند و 
شواهد الزم که منجر به ارائه درمان غلط یا اختالل در 
مسیر درماِن درست می شود، مخالف است. بنابراین با 
هرکسی که در این زمینه تخلفی که منجر به صدور آراء 
محکومیت از مراجع ذی صالح شود، برخورد خواهد 
کرد.« وی تاکید کرد: »بنابراین وزارت بهداشت با طب 
ایرانی نه تنها مخالف نیست، بلکه موافق اشکال سازنده 

و مبتنی بر شواهد علمی آن است.«

تشکر وزارت بهداشت از حکم دادگاه ویژه روحانیت برای دو مدعی طب اسالمی

حکم قطعی قضایی برای سوداگران طب سنتی به نام دین

معالجه  در  ارزی  جویی  صرفه  امنای  هیات  عضو 
کردن  خرید  پیش  با  امنا  »هیات  گفت:  بیماران 
آنها  رونق  موجب  نوپا  بنیان  دانش  از شرکت های 
کشور  داخل  در  را  خود  تولیدات  بتوانند  تا  شده 

دهند.« تداوم 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، غالمرضا اصغری، 
در  بیماران  به  کمک  در  امنا  هیات  نقش  درباره 
شرایط تحریم اظهار کرد: »هیات امنا تجربه زیادی 
در خرید تجهیزات پزشکی دارد و سال ها است که 
و  می دهد  انجام  را  المنفعه  عام  و  ملی  اقدام  این 
برای خرید  را  محدودیت هایی  تحریم ها  از طرفی 
هیات  و  است  آورده  وجود  به  پزشکی  تجهیزات 
امنا با توجه به تجربه ای که این چند دهه اندوخته 
است در تامین تجهیزات دانشگاه های علوم پزشکی 

است.« کننده  بسیار کمک 
وی با اشاره به اینکه تحریم ها موجب محدودیت 
»هیات  افزود:  است،  شده  دانشگا ه ها  مالی  منابع 

برای  را  تجهیزات  خرید  اینکه  دلیل  به  ارزی  جویی  صرفه  امنای 
می دهد  انجام  دولتی  درمانی  مراکز  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
سبب  عمده  صورت  به  خریدها  و  می کند  تجمیع  را  آنها  نیازهای 
روند نزولی کاهش قیمت می شود همچنین پشتیبانی جهت نگهداری 

نیز برعهده دارد.« تجهیزات خریداری شده را 
اصغری عنوان کرد: »هیات امنای صرفه جویی ارزی تجربه کارشناسی 

خود را برای ارتقای کیفیت خرید به کار می برد لذا تجهیزات باکیفیت تر 
و به روزتری را خریداری می کند که این امر موجب شده تا کیفیت 
بهتر و قیمت ارزانتر برای دانشگاه ها فراهم باشد بنابراین در شرایط 
تحریم بیش از گذشته به دانشگاه های علوم پزشکی کمک می کند تا 

کنند.« تامین  را  نیاز خود  تجهیزات مورد 
مقاوتی  اقتصاد  در  امنا چقدر  هیات  که  این سوال  به  پاسخ  در  وی 
می دهد  انجام  امنا  هیات  که  اقداماتی  جمله  »از  گفت:  است،  موثر 

تولیدات  از  خریدها  در  که  است  اولویتی  بحث 
به  می دهد  انجام  واردات   به  نسبت  کشور  داخل 
تازه  که  بنیانی  دانش  شرکت های  به  راجع  ویژه 
شکل گرفته اند و این شرکت ها معموال قدرت مالی 
با پیش خرید کردن  امنا  ندارند و هیات  چندانی 
دانش  شرکت های  تا  کند  کمک  می تواند  آنها  از 
بنیان نوپا رونق پیدا کرده و بتوانند تولیدات خود 

را در داخل کشور تداوم دهند.«
اصغری با اشاره به نقش هیات امنای صرفه جویی 
ارزی در معالجه بیماران در ایجاد اقتصاد مقاوتی 
تاکید کرد: »هیات امنا در تامین تجهیزات پزشکی 
و به تبع آن ایجاد سرمایه و اشتغال در داخل کشور 
تجهیزات  از  را  کشور  وابستگی  و  می کند  کمک 

به حداقل می رساند.« وارداتی  پزشکی 
این عضو هیات امنای صرفه جویی ارزی یادآور 
ماهانه  نشست های  دستاوردهای  »مهمترین  شد: 
هیات  اعضای  عملکرد  گزارش  ارائه  امنا  هیات 
امنا، ساماندهی جهت گیری ها و عملکرد شرکت های وابسته به هیات 
و  ادغام  شرکت ها  این  ممکن  حد  تا  که  صورت  این  به  است  امنا 
بتوانند به صورت موثر در راستای اهداف وزارت  تا  محدود شوند 
حسابرسی  و  عملکرد  بیشتر  شفافیت  همچنین  کنند  عمل  بهداشت 
که  است  مباحثی  از جمله  نیز  بهره ورتر شدن شرکت ها  و  به هنگام 

در این جلسات مطرح و دنبال می شود.«

با مدیران  بهداشت در جلسه ویدئو کنفرانس  بهداشت وزارت  معاون 
گروه های سالمت محیط و کار دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر خدمت 
بازگشایی  از  اعم  رو  پیش  برنامه های  در  بهداشت  حوزه  بهتر  رسانی 

مدارس، محرم و اربعین حسینی تاکید کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی افزود: »یکی از اقدامات 
ارزشمند در حوزه سالمت محیط و کار، راه اندازی دفاتر خدمات سالمت 

است که باید پیگیری شود.«
وی افزود: »با راه اندازی این دفاتر در واقع کار این حوزه تازه شروع 
می شود زیرا باید بر عملکرد آنها نظارت شود چون بدون نظارت اثرگذاری 

طرح دچار خدشه خواهد شد.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: »اگر این دفاتر را راه اندازی 

نمی کردیم الزم بود بیش از 2 هزار نیرو در بخش بهداشت محیط استخدام 
کنیم که این کار در توان وزارت بهداشت نبود.«

وی با تاکید براین که با راه اندازی این دفاتر باید میزان پوشش خدمات 
و کیفیت کار ارتقا یابد، گفت: »در بخش بهداشت حرفه ای نیز، کار، نباید 
در بازدید از محیط های کاری خالصه شود بلکه از متخصصان طب کار 

انتظار داریم عوامل زیانبار مشاغل را شناسایی کنند.«
رئیسی افزود: »عالوه بر معاینات شغلی، یک متخصص طب کار باید 
بتواند یک محیط کار پرخطر را شناسایی کند و برنامه ای برای کاهش 
ریسک، مشاروه دادن و کنترل مخاطرات را با توجه به نوع تولیدات و 
فضای فیزیکی محل کار و حتی فیزیک شاغلین ارائه دهد و معاینات از 
شاغالن باید بر پایه ریسک ها، آزمایشات و تست های مختلف از آنان باشد.«

معاون بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری بین 
بخشی در بهداشت محیط، جلسات مشترک با سازمان تعزیرات را مورد 
اشاره قرار داد و گفت: »جلسات خوبی با مسئوالن قوه قضائیه، معاونان 
دادستان و روسای برخی از دادگستری ها داشته ایم و درباره پرونده ها 
و صدور احکام از طریق سامانه و دفاتر بحث و گفت وگو شده است.«

وی بر ضرورت توجه به بحث امنیت آب در برخی استان هایی که در 
این خصوص مشکل دارند تاکید کرد و اظهار داشت: »باید در این بخش 
مستندسازی داشته باشید تا در مواقع اضطراری مانند وقوع سیالب بتوانید 

از آنها  استفاده کنید.«
وی در پایان از عملکرد حوزه بهداشت بهداشت محیط در برنامه سالمت 

نوروزی و سیل اخیر قدردانی کرد.

عضو هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران عنوان کرد

نقش هیات امنای صرفه جویی ارزی در اقتصاد مقاومتی

از سوی معاون بهداشت مطرح شد:

 تاکید بر خدمت رسانی نیروهای بهداشتی در مراسم محرم، اربعین و بازگشایی مدارس


