
امینی فرد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد

 نسخه نویسی الکترونیک، راهی 
برای جلوگیری از موازی کاری 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به الزام نسخه پیچی الکترونیکی گفت: »یکی از الزامات این کار 
این است که جلوی بسیاری از خدمات موازی گرفته می شود و 
با این اقدام، از مراجعات متعدد با نسخه های متفاوت بر اساس 

تشخیص های مختلف، ممانعت می شود.«
محمد نعیم امینی فرد درباره نسخه پیچی الکترونیکی در تمامی 
داروخانه ها گفت: »ارائه خدمات به شکل آنالین و الکترونیک 
یک پیشرفتی است که در اکثر کشورهای مترقی دیده می شود 

که به دالیل مختلف مفید است.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی افزود: »از 
دالیل مفید بودن این کار این است که هم از اتالف وقت بیماران 
جلوگیری می شود و هم اینکه قطعا از برخی سوءاستفاده های 
یکسری  به  نیاز  کار  این  که  می شود  پیشگیری  نیز  احتمالی 

زیرساخت دارد.«
وی در ادامه گفت: »در حال حاضر  اطالعات 80حدود میلیون 
ایرانی در سامانه وزارت بهداشت وجود دارد که تعدادی فعال و 
برخی غیرفعال هستند چرا که به خدمات درمانی نیاز نداشته اند، 
ما باید نسخه ای دیگر از پرونده الکترونیک داشته باشیم که به 
کلیه مراکز ارائه خدمت مثل داروخانه ها، آزمایشگاه ها و مراکز 

فیزیوتراپی وصل شود.«
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این 
کار عمال تا االن انجام نشده است، تصریح کرد: »نسخه الکترونیکی 
نیازمند همکاری پزشکان و نظام پزشکی و آمادگی زیرساخت های 
ارتباطی است که اگر انجام شود کار بسیار مهمی صورت گرفته 
است که ضرورت آن از سالیان گذشته احساس می شده است.«
امینی فرد افزود: »اینکه وزیر بهداشت قول داده تا پایان آبان ماه 
زیرساخت نسخه پیچی الکترونیکی در تمام داروخانه های کشور 
فراهم می شود، گام مهمی است که اگر حتی تا پایان سال هم 

انجام شود، پیشرفت بزرگی خواهد بود.«
وی با اشاره به لزوم نسخه پیچی الکترونیکی یادآور شد: »یکی 
خدمات  از  بسیاری  جلوی  که  است  این  کار  این  الزامات  از 
موازی گرفته می شود، به عبارتی به  احتمال زیاد ارائه خدمات 
بر اساس سطح بندی انجام خواهد شد که از انجام دوباره کاری ها 
جلوگیری می شود و با این اقدام از مراجعات متعدد با نسخه های 
که  می شود  ممانعت  مختلف  تشخیص های  اساس  بر  متفاوت 

بسیار ضروری است.«

عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

 مردم نگران تامین دارو نباشند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »وزارت بهداشت 
با همه شرایط دشوار تحریم توانسته ۵ درصد داروی وارداتی 
توسط  دارو  درصد   ۹۵ و  کند  تامین  مختلف  روش های  از  را 
نگران  نباید  مردم  نتیجه  در  می شود؛  تولید  ایرانی  شرکت های 
تامین دارو باشند، اما همواره جای انتقاد از سیاست های نادرست 

آمریکا وجود دارد.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، حیدرعلی عابدی درباره تحریم 
دارو توسط آمریکا افزود: »بخشی از موارد مطرح شده درباره 
تحریم دارو، سیاسی است و مصرف خارجی دارد. به طور مثال 
وقتی با رئیس سازمان جهانی بهداشت صحبت می کنیم، باید 
موضع گیری خارجی داشته باشیم و به سازمان جهانی بهداشت 
اعالم کنیم که سلسله مراتب تهیه دارو دچار تحریم است. یعنی 
برای  را  کشورها  سایر  بانک های  با  کردن  کار  اجازه  بانک ها 
مراودات مالی ندارند.« وی ادامه داد: »از طرفی وزارت بهداشت 
ایران نیز دست و پا بسته نیست و روش های مختلفی برای تهیه 
این مسیرها را به صورت علنی  دارو وجود دارد که نمی توان 
اعالم کرد که بعد دشمنان کشور این مسیرها را نیز مسدود کنند.«
داروهای  درصد   ۹۵ »همچنین  کرد:  بیان  مجلس  نماینده  این 
برای  نباید  و  است  داخلی  پرتوان  شرکت های  تولید  مصرفی، 
تهیه آن پنج درصد برای جامعه اضطراب بی مورد ایجاد کرد.«

پیش از این محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو در 
همین رابطه گفته بود: »باوجود تحریم ها و فشارهای اقتصادی و 
محدودیت هایی که از سوی دشمنان بر کشور تحمیل می شود، 
امروز هیچ کمبودی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی نداریم. 
هر دارویی که امروز در دنیا تولید و وارد فهرست دارویی قرار 

بگیرد؛ داروسازان ما در مدت ۲ سال این دارو را تولید می کنند.«
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به  امید  و  تدبیر  کاروان  سفر  ادامه  در 
بهداشت  وزیر  کرمان،  و  یزد  استان های 
شهرستان  وارد  رئیس جمهور  همراه  به 

رفسنجان شد.
سعید  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
نمکی پس از ورود به شهرستان رفسنجان، 
از بخش های مختلف و نحوه ارائه خدمات 
این  ابیطالب)ع(  ابن  علی  بیمارستان 

شهرستان بازدید کرد.
معاون  حضور  با  نشستی  در  همچنین 
درمان وزارت بهداشت، رئیس و معاونین 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و مسئوالن 
بیمارستان علی ابن ابیطالب)ع( مهمترین 
مشکالت این دانشگاه و بیمارستان بررسی 

شد.
گفت:  نشست   این  در  بهداشت  وزیر   
به  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  »مرحوم 
مناطق  در  ویژه  به  زیرساخت ها  توسعه 
و  داشت  زیادی  بسیار  عالقه  کویری 
خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
یکی از دانشگاه های موفق در کشور است 
خیرین  جمله  از  فراوانی  قابلیت های  که 
سالمت دارد که در توسعه زیرساخت های 
بهداشتی و درمانی، بسیار موثری دارند.«

نمکی اظهار کرد: »باید دیدگاه و رویکردتان را از سمت 
بیمارستان محوری به سمت پیشگیری محور، ببرید تا 
نیاز مردم و کشور به توسعه بخش های درمانی به ویژه 
بخش های ویژه بیمارستانی، کمتر شود، سیاست اصلی 
ما نیز در وزارت بهداشت، تقدم پیشگیری بر درمان و 
درمان سرپایی بر بستری است تا بیماری ها در مراحل 
اولیه تشخیص داده شده و مشکالت و گرفتاری های 

مردم، کاهش یابد.«
وی اضافه کرد: »دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در 
طرح بسیج ملی کنترل فشارخون، عملکرد بسیار خوبی 
داشت و یکی از دانشگاه های برتر کشور بود که توانست 
۹۵ درصد از جمعیت هدف خود را مورد پایش و 

سنجش فشارخون قرار دهد.«
عنوان  به  غیرواگیر  بیماری های  از  بهداشت  وزیر 

و  کرد  یاد  سالمت  نظام  چالش  و  مشکل  مهمترین 
افزود: »از 380 هزار مورد مرگ در سال، حدود 313 
هزار مورد مربوط به این بیماری ها است که دلیل عمده 
این بیماری ها، سبک زندگی نادرست است، بنابراین 
الزم است که در تمام معاونت ها بر روی پیشگیری از 
این بیماری ها بیشتر کار کنیم. حتی معاونت آموزشی 
باید بسته های آموزشی مورد نیاز را تهیه و از طریق 
آموزش از راه دور به مردم ارائه کند.« نمکی با اشاره 
به تفاوت های جمعیتی و پراکندگی جمعیت در مناطق 
مختلف کشور، یادآور شد: »نمی توانیم با همان مدلی 
که استان های البرز و مازندران را اداره می کنیم، برای 
توسعه خدمات و زیرساخت ها در استان هایی مانند 
کرمان و سیستان و بلوچستان برنامه ریزی کنیم، چون 
پراکندگی جمعیت آنها با یکدیگر متفاوت است و باید 
حداقل دسترسی به خدمات را در تمام مناطق کشور 

فراهم کنیم. بنابراین انتظار داریم، مسئوالن دانشگاه های 
این استان  علوم پزشکی استان کرمان، نقشه توسعه 
را بر مبنای پراکندگی جمعیت و نه سرانه جمعیتی، 
تهیه و ارائه کنند.« وی از بیماری های غیرواگیر، روند 
رو به رشد سالمندی جمعیت، سالمت روان، توجه 
به سالمت حاشیه شهرها و همچنین، سالمت مردان 
به عنوان موضوعات مهمی یاد کرد که باید در این 

زمینه ها، اقدامات جدی و پیشگیرانه ای انجام شود.

آموزش های علوم پزشکی جامعه محور نیست
آموزش  حوزه  »در  کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزیر 
که  متعددی  دستاوردهای  و  پیشرفت ها  علی رغم 
داشته ایم، چند اشکال جدی وجود دارد؛ یکی اینکه 
آموزش های علوم پزشکی جامعه محور نیست که طرح 
"هر خانه یک پایگاه سالمت" با هدف جامعه محور 

کردن بهداشت، درمان و آموزش به طور 
آزمایشی در دو استان سمنان و قزوین اجرایی 
می شود. دومین اشکال در حوزه آموزش، 
تاکید بیش از حد بر روی تربیت نیروی فوق 
تخصصی و غفلت از نقش نیروهای تخصصی 
و همچنین پزشکان عمومی است. پزشکان 
عمومی با گذراندن دوره های آموزشی کوتاه 
مدت می توانند در پزشکی خانواده نقش 
آفرین باشند، البته معتقدم که مباحث پزشکی 
خانواده باید در طول مدت تحصیل پزشک 

عمومی، جزء الینفک آموزش باشد.«

لزوم نظارت ها و بازدید های شبانه 
و سرزده مستمر مسئوالن

علوم  دانشگاه  مسئوالن  به  خطاب   نمکی 
پزشکی رفسنجان گفت: »در حوزه درمان 
باید نظارت ها و بازدید های شبانه و سرزده 
مسئوالن مستمر باشد تا نارضایتی های مردم 
مردم،  یابد، چراکه جلب رضایت  کاهش 
رضایت خداوند را به همراه دارد. همچنین، 
نباید در بخش دولتی به  در حوزه درمان 
گونه ای کار کنیم که بخش خصوصی تمایلی 
به مشارکت نداشته باشد و نباید رقیب بخش 
خصوصی باشیم؛ البته گروه های آسیب پذیر و ضعیف 
جامعه حتما باید از خدمات با کیفیت حوزه سالمت در 
بخش دولتی بهره مند شوند.« وی با اشاره به همکاری 
مناسب وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی، 
گفت: »وقتی مسئولیت وزارت بهداشت را بر عهده 
گرفتم، مطالبات ما 1۵ تا 18 ماه معوقه داشت، اما امروز 
این فاصله کمتر شده و در قراردادی که با مسئوالن این 
سازمان داشتیم، مقرر شد که ۶0 درصد از اسناد تا پایان 
هر ماه و ۴0 درصد باقی مانده تا سه ماه بعد پرداخت 
شود و در بیمه سالمت نیز خوشبختانه ترمز هزینه ها را 
کشیدیم و با اجرای راهنماهای بالینی، هزینه های این 
سازمان در سال جاری حدود ۲0 درصد کاهش یافته 
است و به جز مطالبات 3 ماه سال گذشته، پرداختی 
بیمه سالمت در سال جاری، منظم و با فاصله معقولی 

صورت می گیرد.«

وزیر بهداشت در سفر به رفسنجان تاکید کرد

ضرورت تغییر رویکردها از بیمارستان محوری به سمت پیشگیری محوری

 علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت
طی نیم قرن گذشته تغییرات چشمگیر در رفتار  

و شیوه زندگی بشر سبب بروز عوارض متعددی 
در محیط زیست و سالمت انسان ها شده است. 
امروزه مهم ترین علل مرگ و میر و ناتوانی، ۴ گروه 
بیماری غیرواگیر، شامل بیماری های قلبی عروقی، 
دیابت،  و  تنفسی  مزمن  بیماری های  سرطان ها، 
هستند که بروز آن ها بار سنگینی به خانواده ها، 

جوامع و دولت ها تحمیل می کند.
این چهار گروه بیماری ساالنه موجب 3۵ میلیون 
مرگ )۶0 درصد موارد مرگ( در جهان می شوند 
که 80 درصد آنها در کشورهای با درآمد پایین و 
متوسط رخ می دهد. از بین این بیماری ها دیابت 

به عنوان بزرگ ترین اپیدمی قرن، بیشترین افزایش شیوع را در کل جهان 
افزایش  بیماران در همه کشورهای جهان در حال  تعداد  اگرچه  دارد. 
است، اما عمده مبتالیان در کشورهای درحال توسعه زندگی می کنند و 
بیشترین میزان افزایش در شیوع بیماری در آفریقا و خاورمیانه است. 
براساس برآورد فدراسیون بین المللی دیابت، در حال حاضر بیش از ۴۲۵ 
میلیون نفر در سراسر جهان مبتال به دیابت هستند و برآورد می شود تعداد 

بیماران طی ۲۵ سال آینده از مرز ۶۲۹ میلیون نفر بگذرد.
تعداد سالمندان دیابتی که اکنون یک چهارم بیماران را تشکیل می دهند، 
)۹8 میلیون نفر( با دو برابر افزایش، )1۹1 میلیون نفر( در سال ۲0۴۵ یک 
سوم مبتالیان را شامل خواهند شد. افزایش نسبت سالمندان دیابتی به 
معنی افزایش بسیار چشمگیر هزینه های درمانی دیابت خواهد بود. نتایج 
آخرین پیمایش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در کشور نشان می دهد 

که 10 الی 1۲ درصد بزرگساالن کشور 
به دیابت مبتال هستند. این رقم در بعضی 
از استان های کشور به 1۶درصد نیز 
می رسد. براساس نتایج این پیمایش، 
حدود یک چهارم از بیماران دیابتی 
و  ندارند  اطالعی  خود  بیماری  از 
فقط حدود ۵0 درصد بیماران دیابتی 
تحت درمان قرار دارند. این بیماری 
حوادث  مانند  آن  عوارض جدی  و 
قلبی-عروقی، نارسایی کلیوی، اختالل 
اعصاب محیطی، زخم پای دیابتی و 
قطع عضو، عوارض چشمی و سایر 
عوارض این بیماری هزینه های زیادی 

به مبتالیان، خانواده آنها و نظام سالمت در کشور تحمیل می کند.
خوشبختانه دیابت نوع ۲ قابل پیشگیری است و اصالح شیوه زندگی 
منظم،  کافی و  بدنی  فعالیت  انجام  و  شامل رعایت رژیم غذایی سالم 

راهکار پیشگیری از دیابت است.
۲8 سال است که در سراسر جهان روز 1۴ نوامبر برابر با ۲3 آبان ماه، 
روز جهانی دیابت نامگذاری شده است. علت انتخاب 1۴ نوامبر )۲3 
فردریک  تولد  سالروز  مناسبت  به  دیابت  جهانی  روز  عنوان  به  آبان( 
بانتینگ )کاشف انسولین( است. هدف از برگزاری این روز، شناساندن 
دیابت و تشویق و ترغیب جامعه جهانی به پیشگیری و مراقبت از این 

پدیده روز افزون است.
برنامه های رادیویی و تلویزیونی، رخدادهای ورزشی، غربالگری رایگان 
برای تشخیص ابتال به دیابت و عوارض آن، گردهمایی های عمومی، انتشار 

پوستر و پمفلت، برگزاری کارگاه های دیابت،  کنفرانس های خبری، چاپ 
مقاالت در روزنامه ها و مجالت و فعالیت های مختلف دیگر برای کودکان 
و نوجوانان، از جمله برنامه های مهمی است که در این روز اجرا می شود.
و  تمرکز  با  گذشته  سال  همچون  نیز  دیابت  جهانی  روز  امسال  شعار 
محوریت "خانواده" انتخاب شده که بر ترویج نقش خانواده در مدیریت، 

مراقبت، پیشگیری و آموزش در زمینه دیابت تاکید دارد.
از آنجایی که بخش عمده ای از مراقبت از بیماران دیابتی در منزل و در 
داخل محیط خانواده انجام می شود، این نهاد می تواند نقش چشمگیری در 
کنترل مناسب قند خون داشته باشد. حمایت خانواده سبب بهبود کنترل 
قند خون در بیماران مبتال به دیابت نوع ۲ می شود. لذا پیشنهاد می  شود، 
اعضای خانواده بیماران دیابتی به عنوان عضوی از تیم درمان در برنامه 

درمانی این بیماران مشارکت داده شوند.
در واقع با دیابت، تغییرات زیادی در ابعاد زندگی ایجاد می شود که بدون 
حمایت خانواده و جامعه کنترل آن دشوار است. خانواده ها در پیشگیری، 

شناسایی به موقع، مراقبت و کنترل بیماری دیابت نقش مهمی دارند.
ابتالی یک نفر در خانواده به دیابت به معنای در معرض خطر بودن سایر 
اعضای آن خانواده نیز هست. مصرف غذاهای سالم در کنار خانواده و 
پرداختن به فعالیت های ورزشی در کنار هم، باعث جلوگیری از دیابت 
نوع ۲ می شود. اگر یک نفر در خانواده مبتال به دیابت باشد، سایر اعضای 
خانواده هم باید عالئم هشدار دهنده دیابت را بیاموزند و یاد بگیرند که 
در مواقع بحرانی همچون حمالت افت قند خون چه اقدامی انجام دهند.
خودمراقبتی روندی پویا و موثر برای کنترل عوارض بیماری دیابت تیپ 
۲ است که باید با همکاری و حمایت تمام افراد خانواده انجام گیرد. 
خانواده ها باید در فضایی زندگی کنند که "سالم" باشد و شیوه زندگی سالمی 

در پیش گیرند تا بدین وسیله بتوانند از دیابت نوع ۲ جلوگیری کنند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، به تشریح 
آخرین اقدامات الزم برای جمعیت مبتال به HIV در منطقه لردگان پرداخت.
اقدامات  آخرین  به  کیانوش جهانپور  مهر،  از  نقل  به  به گزارش سپید 
وزارت بهداشت برای جمعیت مبتال به HIV در منطقه لردگان اشاره 
کرد و گفت: »افراد مبتال به ویروس HIV در منطقه غربالگری و مورد 
مشاوره قرار گرفته اند و ارائه خدمات درمانی به آنها در حال انجام است.«
وی از ایجاد مرکز مشاوره رفتاری در روستای لردگان خبر داد و افزود: 

»قرار است این مرکز به صورت اختصاصی در این روستا احداث شود 
تاکید کرد:  ارائه بدهد.« جهانپور  به مردم منطقه  و خدمات مشاوره ای 
»هر آنچه که در حیطه وظایف وزارت بهداشت، ارائه شده و در حال 
انجام است و در کنار خدمات بهداشتی و درمانی، سازمان های دیگر نیز 

اقدامات حمایتی را دنبال می کنند.«
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، با عنوان 
 HIV این مطلب که کمتر از ۵ درصد جمعیت منطقه مبتال به ویروس

هستند، ادامه داد: »اولین اقدام ما، شناسایی افراد مبتال بود که این کار انجام 
شده و غربالگری صورت گرفته است.« وی با اشاره به اینکه داروهای 
افراد مبتال به ایدز در سراسر کشور رایگان است، افزود: »در صورتی که 
هر گونه خدماتی برای مردم منطقه نیاز باشد، با دستور وزیر انجام می شود.«
به گزارش مهر جهانپور گفت: با توجه به اینکه همه افراد مبتال به نحوی 
از بیماری خود اطالع داشته و یا اینکه پس از مشاوره مطلع شده اند، 

در حال حاضر هیچ مشکلی برای ارائه خدمات به افراد وجود ندارد.

دیابت؛ بزرگ ترین اپیدمی قرن

آخرین وضعیت افراد مبتال به HIV در لردگان


