
قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

 وزارت بهداشت با چالش تامین منابع 
مالی برای بیماران خاص مواجه است

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »تهیه مواد اولیه 
دارویی و واردات داروهای بیماران خاص به ویژه پانسمان "کودکان 
ای بی" به دلیل تحریم های آمریکا با مشکالت بسیاری همراه است.«
محمد حسین قربانی در رابطه با فوت ۱۵ کودک ای بی به دلیل 
عفونت ناشی از نبود پانسمان میپلکسی که به خاطر تحریم ها به 
ایران ارسال نمی شود، گفت: »علی رغم شعارها و وجود قوانین و 
پروتکل های بین الملی که هیچ کشوری حتی در زمان جنگ نباید 
از حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تحریم باشد، امروز در تهیه مواد 
اولیه بسیاری از کارخانه های داروسازی و وارد کردن داروهای 

بیماران خاص، با مشکالت بسیاری روبه رو هستیم.« 
»در  داد:  ادامه  درمان مجلس  بهداشت و  رئیس کمیسیون  نایب 
حوزه داروهای تخصصی بیماران خاص ازجمله ای بی، نتوانستیم 
همه نیازها را در داخل کشور تولید کنیم، درحال حاضر به دلیل 
کارشکنی های مختلف با مشکالت بسیاری در خصوص واردات 
داور های بیماران خاص و  پانسمان میپلکس مخصوص بیماران 
ای بی مواجه هستیم و آسیب و زیان آن متوجه کودکان و بیمارانی 
می شود که به آن نیاز مبرم دارند، رسانه ها طبق رسالت خود باید این 
ظلم را پیگیری کرده و به اطالع جهانیان برسانند، علی رغم مستثنی 
بودن دارو از تحریم  ها، مشکالت بسیار زیادی برای واردات دارو 
تجهیزات پزشکی داریم.« وی درخصوص اینکه آیا امکان تولید 
پانسمان  ویژه بیماران ای بی با توجه به پیشرفت های کشور درحوزه 
سالمت و پزشکی وجود ندارد؟ گفت: »هر زمان که به جوانان و 
نخبگانمان اعتماد کردیم و میدان را در اختیارشان قرار دادیم موفق 
بودیم، اما این موضوع نیازمند فضای همدلی و همنوایی است که 
به سختی فراهم می شود چرا که امروز بسیاری از حوزه های کشور 
با مشکالت و آسیب های مختلفی مواجه است.« قربانی در پایان با 
اشاره به اینکه ای بی در لیست بیماری های خاص است، خاطرنشان 
کرد: »متاسفانه علی رغم اینکه ای بی در لیست بیماری های خاص 
است اما بودجه ای به آن اختصاص پیدا نکرده است، تامین منابع 
برای بیماران خاص یکی از مشکالتی است که حوزه بهداشت و 

درمان با آن مواجه است.«

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی:

دریافت مالیات پلکانی فشار مضاعفی
 بر جامعه پزشکی واردکرده است

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی گفت: »با 
توجه به دیرکرد پرداخت کارانه و حق الزحمه پزشکان درمراکز 
دولتی ، دریافت مالیات پلکانی فشار مضاعفی را بر جامعه پزشکی 

وارد نموده است.«
مسعود حبیبی با اشاره به نشست مشترک کمیسیون بهداشت مجلس 
با حضور رئیس کل سازمان نظام پزشکی ، مسئوالن وزارت بهداشت، 
مسئوالن سازمان امورمالیاتی و سازمان های بیمه گر و چند نفر از 
روسای دانشگاه های علوم پزشکی در خصوص بررسی وضعیت 
مالیات پزشکان براساس تکالیف قانون بودجه سال بیان کرد: »یکی 
از مشکالت جامعه پزشکی پرداخت کارانه و حق الزحمه پزشکان 
با تاخیرهای یکساله و حتی بیشتر بویژه در بخش های دولتی و 
دانشگاهی است و دریافت مالیات بصورت پلکانی تا سقف 3۵ 
درصد نیز فشار مضاعفی را بر پزشکان وارد نموده است.« معاون 
اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی در پایان گفت: »این 
موضوع سبب شده تا پزشکان عالقه ای به ادامه همکاری به صورت 
تمام وقت با مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی نداشته باشند، 
در این جلسه ضمن بررسی موارد فوق الذکر ، راهکارهای برون 

رفت از این مشکالت برای سال جاری بررسی و تعیین شد.«
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3 مدیر وزارت بهداشت به دلیل تخلفات انجام شده در شرکت های آوای سالمت و پاالیشگاه نفت 
اصفهان بازداشت شدند.

پرونده های  تخلفات  دلیل  به  بهداشت  وزارت  مدیران  از  تن   3 فارس،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
بازداشت  امنیتی  دستگاه های  توسط  اصفهان  نفت  پاالیشگاه  سهامداری  و  آوای سالمت  شرکت های 
برکرسی  نمکی  از نشستن سعید  بوده اند که پس  بهداشت  از مدیران سابق وزارت  افراد  این  شدند، 

وزارت بهداشت برکنار شده بودند.
وزیر بهداشت هم در سخنانی در کرمانشاه، بازداشت سه مدیر برکنار شده این وزارتخانه را که در هیات 

امنای ارزی و معاونت توسعه منابع این وزارتخانه به اتهام تخلفات مالی اشتغال داشتند، تایید کرد.
سعید نمکی با تایید بازداشت این افراد گفت: »این افراد روز گذشته با دستور مقام قضایی و با حضور 
ضابطان بازداشت شدند. دو نفر از افراد بازداشت شده از اعضای هیات امنای ارزی وزارت بهداشت 
بودند که شرکت آوای سالمت زیر مجموعه این نهاد است و یک نفر دیگر از افراد بازداشت شده از 

مدیران سابق حوزه مالی- اداری وزارت بهداشت است.«
وی افزود: »افراد بازداشت شده در زمینه خریدهای ارزی وزارت بهداشت، تعاونی مسکن و پاالیشگاه 
همان  در  و  داشتند  اقتصادی  فعالیت های  است"  بهداشت  وزارت  با  آن  مالکیت  "که  اصفهان  نفت 
روزهای اول حضور من در وزارت بهداشت برکنار شدند و پرونده آنها به قوه قضاییه ارجاع شد و 

دیروز بازداشت شدند.«
گفتنی است شرکت آوای پردیس سالمت که در سال 93 و در دوران وزارت قاضی زاده هاشمی تشکیل 
شد،  سهامی خاص بود که از چند شخصیت حقیقی و حقوقی تشکیل شده بود و حدود ۵۰ دانشگاه 

علوم پزشکی کشور نیز در این شرکت به عنوان سهام دار معرفی شده بودند.
در خصوص پاالیشگاه نفت اصفهان نیز باید گفت که این پرونده  از جنجالی ترین پرونده هایی بود که 

در دوران وزارت قاضی زاده هاشمی منتشر شد.

بازداشت ها به شرکت های آوای سالمت و پاالیشگاه اصفهان رسید

۳ تن از مدیران سابق وزارت بهداشت بازداشت شدند

وزیر بهداشت همزمان با هفته وحدت و سالروز زلزله 
استان کرمانشاه به منظور افتتاح پروژه های بهداشتی و 
درمانی، با استقبال استاندار کرمانشاه و رییس و معاونین 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، وارد این استان شد.
به گزارش سپید، افتتاح بیمارستان سوختگی گلستان و 
مرکز پایش مراقبت های درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه)MCMC( از جمله مهمترین برنامه های سفر 
وزیر بهداشت به استان کرمانشاه است. در این سفر  قاسم 
جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، سعید نمکی 

را همراهی می کند.
بیمارستان سوانح و سوختگی گلستان به عنوان اولین و 
مجهزترین بیمارستان سوختگی غرب کشور، با حضور 
وزیر بهداشت و معاون درمان وزارت بهداشت افتتاح شد.
بنابر اعالم وبدا، ساخت این بیمارستان از سال ۱389 
آغاز شد و متاسفانه به دلیل مشکالتی که پیمانکار این 
پروژه داشت، عملیات ساخت متوقف شده بود تا نهایتا 
از ۱۰ ماه پیش با هماهنگی با دادستان و فسخ قرارداد 
کار  در دستور  باال  با سرعت  پروژه  تکمیل  پیمانکار، 

هزار   9 زیربنای  با  زمینی  در  کرمانشاه  گلستان  گرفت.بیمارستان  قرار 
پنج طبقه ساخته شده  امام رضا)ع( در  بیمارستان  مترمربع در محوطه 
و دارای ۵۰ تخت شامل 38 تخت جراحی و بستری و ۱2 تخت ویژه 
است. برای ساخت و تجهیز این بیمارستان که هدیه مقام معظم رهبری 
به مردم استان کرمانشاه بوده است، ۵۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده 
که 3۵ میلیارد تومان برای ساخت و 2۰ میلیارد تومان برای تجهیز آن، 
هزینه شده است. تمام تجهیزات این بیمارستان با توجه به حساسیت 
درمانی بیماران سوختگی و نیاز آنها به مراقبت های ویژه بر اساس آخرین 

استانداردهای جهانی تهیه و خریداری شده است.

فاز دوم طرح تحول سالمت با تمرکز بر پیشگیری 
وزیر بهداشت در آیین افتتاح بیمارستان سوانح و سوختگی "گلستان" 
کرمانشاه  با اشاره به دستاوردهای بزرگ نظام در عرصه سالمت در سال های 
پس از انقالب، طی سخنانی گفت: »یکی از خدمات بزرگ و ارزنده طی 
این سال ها طرح تحول سالمت بود که با رویکرد توجه به مناطق محروم 
و کمتر توسعه یافته در دستور کار قرار گرفت.« نمکی از کاهش پرداختی 
از جیب بیماران، گسیل پزشکان به مناطق محروم و کاهش محسوس 
هزینه درمان بیماران خاص و صعب العالج به عنوان برکات این طرح 
یاد کرد وافزود: »خوشبختانه به برکت این طرح امروز شاهد گسترش 

زیرساخت های درمانی و بهداشتی در مناطق کم برخوردار هستیم.«
وافزود:  داد  این طرح در کشور خبر  پرقدرت  ادامه  از  بهداشت  وزیر 
»فاز دوم این طرح با تمرکز بر بحث پیشگیری و رسیدگی به نقاط کمتر 
توسعه یافته کشور در دستور کار قرار دارد.« نمکی اجرای طرح ملی 
کنترل فشار خون را یکی از برنامه های طرح تحول سالمت در گام دوم 
آن عنوان کرد وافزود: »برنامه های مشابهی برای کنترل و سنجش دیابت 

و بهداشت روان هم در نظر گرفته شده است.«
وی در ادامه به اجرای طرح پرونده الکترونیک سالمت در کشور اشاره 
کرد وافزود: »این طرح عمال ریل گذاری در مسیر سالمت کشور است 
و بعدها طرح هایی مانند "پزشک خانواده" بر روی این ریل به حرکت 
درخواهند آمد. اجرای این طرح ها در مجموع به کاهش هزینه های سیستم 

بهداشت و درمان کشور منجر خواهد شد.«
نمکی به کاهش هزینه های بیمه سالمت در سال جاری اشاره کرد وافزود: 
»از برکات اجرای بخشی از این طرح ها کاهش 2۰ درصدی هزینه های 
بیمه سالمت در سال جاری با وجود افزایش ۱6 درصدی قیمت خدمات 

سالمت بود.« وی به کسری بودجه باالی وزارت بهداشت اشاره کرد و 
افزود: »امسال وزارت بهداشت را با 2۰ هزار میلیارد تومان کسری تحویل 
گرفتم و این درحالی است که کل بودجه امسال وزارت 26 هزار میلیارد 
تومان است. در این شرایط ابتدای امسال هم معضل سیل اضافه شد و 

تاکنون حتی یک ریال هم بابت سیل به ما پول نداده اند.«
وزیر بهداشت در ادامه به خدمات رسانی بی طرفانه در وزرات بهداشت 
اشاره کرد و افزود: »هیچ وقت اجازه نمی دهم که خدمات رسانی در 
وزارت بهداشت به سیاست آلوده شود و این را به همه نیروهای وزارت 
بهداشت تاکید و گوشزد کرده ایم که مذهب و قومیت و سیاست هیچ 
جایی در خدمات رسانی به مردم کشور ندارد. این آرمان اصلی انقالب 
»در  افزود:  کنیم.« وی  پیگیری  را  آن  با جدیت  باید  که  اسالمی است 
ساعات اولیه زلزله آذربایجان شرقی همانند زلزله کرمانشاه کنار مردم 
بودیم و تا آرام گرفتن اوضاع کنار مردم خواهیم ماند.« نمکی تاکید کرد: 
»در تمام مدت خدمتم تالش کردم به دور از هرسیاست زدگی امور را 
در وزارت بهداشت دنبال کنم و خوشبختانه طی این مدت دستاوردهای 

خوبی داشتیم.«

تهدید روسای دانشگاه ها با فرم استیضاح
بهداشت  نیروهای وزارت  به برخی مشکالت  ادامه  بهداشت در  وزیر 
اشاره کرد و افزود: »اینکه در برخی استان ها روسای دانشگاه ها تحت 
فشار برای استخدام یا اخراج برخی نیروهایشان قرار می گیرند و روسا 
را با فرم استیضاح وزیر تهدید می کنند، بنده به صراحت می گویم مقابل 
این تهدیدها کوتاه نمی آیم و با افرادی که بخواهند نیروهای خوب من 
شاهد  بارها  »همچنین  افزود:  وی  نمی کنم.«  مماشات  بگذارند  کنار  را 
هستیم که کادر بیمارستان بسیاری توهین ها و تهمت ها را از مراجعان 
می شنوند که قطعا مقابل  این توهین ها هم کوتاه نمی آییم. هر نیرو یک 
خدمتگذار است که باید از او قدردانی شود، نه اینکه به او توهین کنند.«
نمکی تاکید کرد: »من نیامده ام که راه را برای ُقلدرها و زورگوها باز کنم. 
نیامدم که جیب پزشکان لوکس نشین در شمال شهر را پُر کنم. من نیامدم 
راه برای فساد در سازمان غذا و دارو باز کنم، نیامدم یک آقازاده پزشک 
شود و بچه روستایی درس خوانده بی بهره بماند. من آمدم قربانی شوم 
برای نظامی که مبتنی بر خون شهداست و برای آرمان های این نظام هر 
خطری را به جان می پذیرم.« وزیر بهداشت به برخی مافیای دارو در 
کشور هم اشاره کرد وافزود: »در حال حاضر تنها 3 درصد داروی کشور 

وارداتی است، اما همین سه درصد، 2.۵ برابر 97 درصد 
داروی تولید داخل ارز می برد. این ارزها در جیب چه 
کسانی می رود؟ چه کسی از واردات این داروها سود 
می کند؟ این داروها چگونه در بازار کشور سهم پیدا 
کردند؟ چه کسانی این داروها را با هزار ترفند در لیست 
داروهای وارداتی کشور قالب کرده اند و پول آن را از 
نیامدم  جیب مملکت بر می دارند.« نمکی گفت: »من 
چیزی به مال و اموالم اضافه کنم و آمدم تنها از حق 
مظلومان دفاع کنم و نگذارم حقوقشان پایمال شود و 

در این راه هر خطری را می پذیرم.«
وزیر بهداشت در ادامه از افتتاح بیمارستان سوختگی 
کرمانشاه به عنوان هدیه مقام معظم رهبری یاد کرد و 
افزود: »ایشان در سفر خود به استان کرمانشاه ساخت این 
بیمارستان را خواستار شدند و با پیگیری های بسیار امروز 
نهایتا شاهد افتتاح این بیمارستان هستیم.: وزیر بهداشت 
تقویت زیرساخت های بهداشتی و درمانی کرمانشاه را 
یکی از اولویت های اصلی وزارت بهداشت عنوان کرد 
وافزود: »بطور جد پیگیر هستیم کرمانشاه به قطب پزشکی 
غرب کشور تبدیل شود و در همین راستا حرکت می کنیم.« وی افزود: 
»در شرایط بسیار سخت اقتصادی بهترین امکانات را به سمت این استان 
گسیل کرده ایم تا این هدف محقق شده و کرمانشاه از هر حیث به قطب 
قدرتمند تشخیصی، درمانی و بازتوانی غرب کشور تبدیل شود و بتواند در 
کنار خدمات رسانی به مردم این استان، به مردم استان های همجوار و نیز 
بخشی از کشور عراق خدمات رسانی کند.« نمکی خاطرنشان کرد: »تالش 
ما این است امکانات جایی متمرکز شود که بهره برداری هم باشد. لزومی 
ندارد 2۰ کیلومتر به 2۰ کیلومتر تخت بیمارستان اضافه کنیم درحالیکه 
بیمار و استفاده کننده ای وجود ندارد، بعضا مراکزی داریم که با فشار 
دوستان و بی برنامه گی ما در وزارت بهداشت ساخته شده، درحالی که 

ضریب اشغال تختشان زیر 2۰ درصد است.«
وی تاکید کرد: »قطعا اجازه نمی دهیم این ُکُلنی هاِی هزینه بِر دهن باز برای 
جذب منابع ملی ایجاد شود. هیچ جای دنیا اینگونه منابع را هدر نمی دهند 

و تنها جایی بیمارستان احداث می شود که نیاز واقعی منطقه باشد.«

کرمانشاه قطب جذب توریست سالمت می شود
وزیر بهداشت همچنین در حاشیه افتتاح بیمارستان سوختگی "گلستان" 
جمع  در  کشور  غرب  سوختگی  بیمارستان  اولین  عنوان  به  کرمانشاه 
غرب  درمان  حوزه  در  کرمانشاه  استان  قطبیت  به  اشاره  با  خبرنگاران 
کشور گفت: »استان کرمانشاه استانی مرزی بوده که جمعیت باالیی دارد 
و عالوه بر خدمات رسانی به مردم استان، به استان های هم جوار و حتی 
»خوشبختانه  داد:  ادامه  نمکی  می کند.«  رسانی  عراقی خدمات  بیماران 
در  درمانی  مراکز  حیاتی ترین  و  مهمترین  از  یکی  افتتاح  شاهد  امروز 
این استان هستیم و اولین مرکز درمان سوختگی غرب کشور امروز در 
این استان افتتاح می شود.به دالیل مختلف شاهد موارد باالی سوختگی 
در غرب کشور هستیم و در همین راستا راه اندازی این مرکز در غرب 
کشور برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است. وی به تجهیزات به روز 
و مدرن این مرکز اشاره کرد و افزود: »بسیار تالش شده تا این مرکز با 
تجهیزات مدرن به مرکزی برای درمان صفر تا صد بیماران سوختگی 
تبدیل شود، بعد از بهره برداری از این مرکز، راه اندازی بیمارستان جامع 
سرطان با ۱2۰ تخت در اولویت برنامه هایمان در این استان قرار دارد.« 
نمکی در پایان تاکید کرد: »قرار است کرمانشاه به قطب ارجاع بیماران 
خاص و صعب العالج تبدیل  شود، همچنین در نظر داریم این استان به 

قطب توریست سالمت کشور هم تبدیل شود.«

همزمان با سالروز زلزله استان کرمانشاه؛

اولین و مجهزترین بیمارستان سوختگی غرب کشور در کرمانشاه افتتاح شد
وزیر بهداشت: من نیامده ام که راه را برای ُقلدرها و زورگوها باز کنم


