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عابدی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد

 تجمیع دفترچه های بیمه 
درمانی همراه با اجرای پرونده 

الکترونیک سالمت
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »موضوع تجمیع 
دفترچه های بیمه درمانی با اجرای طرح پرونده الکترونیک سالمت 
برای تمام مردم در سراسر کشور در حال انجام است و افرادی 
دفاتر  به  دفترچه   اعتبار  تمدید  یا  تعویض  تازگی جهت  به  که 
مربوطه مراجعه می کنند به اختیار خودشان یکی از دو دفترچه 

بیمه حذف می شود.«
به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حیدرعلی 
عابدی با اشاره به اجرای موضوع تجمیع دفترچه های بیمه درمانی 
در کشور اظهار کرد: »موضوع تجمیع دفترچه های بیمه درمانی 
با اجرای طرح پرونده الکترونیک سالمت برای تمام مردم در 
سراسر کشور در حال انجام است و افرادی که به تازگی جهت 
تعویض یا تمدید اعتبار دفترچه  به دفاتر مربوطه مراجعه می کنند 

به اختیار خودشان یکی از دو دفترچه بیمه حذف می شود.«
 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: »بر اساس 
پیش بینی ها در حدود ۳ میلیون نفر دارای دفترچه بیمه خدمات 
درمانی مشترک بوده که ظرف یک ماه آینده به صورت خودکار با 
اجرای پرونده الکترونیک سالمت این هم پوشانی اصالح می شود.« 
وی افزود: »با رفع هم پوشانی دفترچه های بیمه خدمات درمانی 
هزینه های زیادی صرفه جویی می شود به طوری که اگر ۳ میلیون 
بهبود  راستای  در  هزینه ها  پنجم  برود یک  بین  از  پوشانی  هم 

خدمات بهداشتی و درمانی سرمایه گذاری می شود.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان عابدی در پایان با اشاره به 
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از مناطق زلزله زده آذربایجان 
تجهیزات  و  دارو  کمبود  بر  مبنی  گزارشی  »هیچ  شرقی گفت: 
پزشکی در مناطق زلزله زده به کمیسیون بهداشت مجلس ارسال 

نشده است.«

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

سوزاندن الشه حیوانات 
آزمایشگاهی در کوره  استاندارد، 

بهداشتی تر از دفن آنهاست
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در واکنش به اخبار 
مربوط به سوزاندن حیوانات آزمایشگاهی و با تکذیب سوزاندن 
اجساد انسان گفت: »سوزاندن الشه حیوانات آزمایشگاهی در کوره 
ای استاندارد که به همین منظور خریداری شده بهداشتی تر از دفن 

آنهاست و به محیط زیست نیز کمتر آسیب می زند.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، علیرضا پارساپور افزود: »این کوره 
حدود هشت سال پیش از یکی از کشورهای پیشرفته بر اساس آخرین 
متدهای روز دنیا برای از بین بردن الشه حیوانات آزمایشگاهی که در 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تشریح می شوند، خریداری 
و نصب شده و در حال حاضر روش بهتر و جایگزینی بهداشتی 

تر برای از بین بردن الشه حیوانات آزمایشگاهی نمی شناسیم.«
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: »از این 
کوره فقط برای از بین بردن بقایای حیوانات آزمایشگاهی کوچک 
مثل موش و خرگوش استفاده می شود و بوی چندانی هم ندارد. 
قبل از خرید این کوره الشه و بقایای حیوانات آزمایشگاهی دفن 
می شد و روی آن آهک ریخته می شود که هم برای محیط زیست 
ایجاد آلودگی می کرد و هم بوی بسیار بیشتر و آزاردهنده تری داشت.«
فردین عمیدی معاون دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
نیز در این باره گفت: »دوستانی که این خبر را اعالم کرده اند از لفظ 
جسد استفاده کرده اند در حالی که جسد برای انسان استفاده می شود 
و در این کوره بهداشتی فقط بقایای الشه حیوانات آزمایشگاهی 
آن هم نیم ساعت در هفته برای از بین بردن ۵ تا حداکثر ۱۰ الشه 
حیوانات کوچک استفاده می شود و بوی چندانی هم ندارد و در 
نهایت از الشه این حیوانات حدود ۳۰۰ گرم پودر باقی می ماند 

که به صورت بهداشتی دفن می شوند.«
وی افزود: »این روش در تمام دنیا استفاده می شود و به سازمان 
محیط زیست نامه نوشته ایم که بیایند فیلترها و خروجی این کوره را 
بررسی کنند. اگر آالیندگی داشت، می پذیریم و هر روش جایگزین 
بهتری را که اعالم کردند به کار می گیریم. البته بعد از هشت سال 
کار این کوره، هفته گذشته یکی از فیلترهای آن دچار مشکل شده 
بود و مقداری بو نامطبوع ایجاد کرد که اکنون این فیلتر نیز تعویض 
و مشکل بر طرف شده اما یکی از خانم های که در خانه های اطراف 

ساکن است، شاکی شده است.«
ایرنا عمیدی در پایان اضافه کرد: »هفته گذشته این خانم شاکی 
به همراه مامور شهرداری منطقه ۶ از کوره بازدید کردند. ما به 
شهرداری منطقه ۶ نیز اعالم کردیم که این کوره کامال استاندارد 
است و هیچ آلودگی زیست محیطی ندارد به خصوص اینکه حجم 
الشه حیوانات آزمایشگاهی بسیار اندک است و فقط هفته ای نیم 
ساعت کار می کند. نگهداری این کوره و خرید فیلترهای آن سالی 
۱۵ میلیون تومان هزینه دارد برای ما هم بهتر است که از روش 
های ارزانتر استفاده کنیم اگر کارشناسان شهرداری و محیط زیست 

روش بهتری دارند، اعالم کنند تا از آن استفاده کنیم.«

اخبــار
شماره ۱۵4۰ 2۳ آبان ۱۳98
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آیین رونمایی از کتاب »مجموعه قوانین تنقیحی وظایف 
و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی« 
با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت 
و نمایندگانی از معاونت های وزارت بهداشت و تعدادی 

از سازمان های تابعه برگزار شد.
به گزارش سپید، در مراسم رونمایی از این کتاب که 
کریم  شد،  برگزار  بهداشت  وزارت  در  گذشته  روز 
همتی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت 
با اشاره به اهمیت پژوهش های حقوق سالمت تاکید 
کرد: »این پژوهش ها باید بر مشکالت مبتالبه و موجود 
نظام سالمت تمرکز کند و جنبه عملیاتی داشته باشد.«
 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، کتاب 
»مجموعه قوانین تنقیحی وظایف و اختیارات وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی« را مصداق مناسبی 
از  آن  نمونه  که  کرد  عنوان  پژوهش هایی  چنین  از 
ابتدای تاریخ قانون گذاری در کشور تاکنون، در وزارت 
»انجام  داشت:  اظهار  همتی  است.  انجام گرفته  کمتر 
نظام  نشده  استفاده  ظرفیت های  پژوهش هایی  چنین 
قانون گذاری کشور در حوزه سالمت را برجسته می کند.« 
در ادامه این مراسم محسن نجفی خواه رییس مرکز 
ملی تحقیقات حقوق سالمت وزارت بهداشت، با بیان 
تاریخچه ای از قانون گذاری در خصوص وظایف و 
اختیارات وزارت بهداشت گفت: »شناسایی وظایف 
و اختیارات معتبر و الزم االجرای وزارت بهداشت از 
میان حجم انبوه قوانین مرتبط با نظام سالمت و درج 
آن ها در این کتاب، پس از گردآوری و تنقیح مورد 

به مورد احکام قانونی مرتبط با نظام سالمت انجام 
گرفته است.«

نجفی خواه اهمیت این مجموعه را گردآوری تمامی 
احکام قانونی مربوط به وظایف وزارت بهداشت در 
قوانین مختلف دانست و گفت: »وجه امتیاز مجموعه 
حاضر، شناخت احکام قانونی معتبر از نامعتبر )منسوخ 
درج  و  ضمنی(  منسوخ  و  منقضی  منتفی،  صریح، 
توضیحات مربوط به آن در کتاب است. بنابراین این 
کتاب تنها گردآوری یک مجموعه از قوانین مرتبط 
انجام  با  بلکه  با وظایف و اختیارات وزارت نیست 
عملیات تنقیحی در مرکز ملی تحقیقات حقوق سالمت 
بر روی هر یک از احکام، وضعیت اعتبار آن ها مورد 
بررسی قرار گرفته و توضیحات مربوط به آن در کتاب 

درج شده است.«
بنابر اعالم وبدا، این کتاب در ۵۰۰ نسخه توسط »مرکز 
ملی تحقیقات حقوق سالمت« تدوین و منتشر شده 
است. در این مجموعه، احکام قانونی الزم االجرا در 
رابطه با وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی از ابتدای تاریخ قانون گذاری )۱28۵( 
تا مهرماه ۱۳98 گردآوری شده است. این کتاب، ازجمله 
نتایج »طرح تنقیح قوانین و مقررات حوزه سالمت« 
بوده و حاصل بررسی مورد به مورد مواد قانونی مرتبط 
با حوزه سالمت و تعیین وضعیت اعتبار احکام قانونی 
شامل معتبر، منسوخ صریح، با اجرا منتفی، موضوع 
منتفی، زمان منقضی و مغایر با بیان استدالل تنقیحی 

هر یک از این وضعیت ها است.

با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت انجام شد؛

رونمایی از کتاب »مجموعه قوانین تنقیحی وظایف و اختیارات وزارت بهداشت«

معاون وزیر بهداشت از تولید دو واکسن روتاویروس )اسهال 
کودکان( و پنوموک )سینه پهلو( در ایران تا پایان سال آینده 
شرط  به  واکسن ها  این  واردات  »قرارداد  گفت:  و  داد  خبر 

منعقد می شود. در کشور  تولید 
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
کشور  نیاز  مورد  واکسن های  از  یکی  روتاویروس  »واکسن 
به  سال   ۵ زیر  کودکان  ابتالی  از  پیشگیری  برای  که  است 
اسهال کاربرد دارد. واکسیناسیون با این واکسن جزء برنامه های 
ایمن سازی بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله ایران قرار دارد 
و  تولید  برای  مطالعات  گذشته  سال   ۱۰ از  نیز  ایران  در  و 
اضافه شدن واکسن روتاویروس به برنامه واکسیناسیون کشور 
برنامه واکسیناسیون  به  این واکسن  انجام شده و قرار است 

کودکان در کشور اضافه شود.«
که  نیز  پنوموک  »واکسن  پنوموک گفت:  واکسن  درباره  وی 
نیز  دارد  کاربرد  سینه پهلو  و  ذات الریه  از  پیشگیری  برای 

پنوموکوک که  برنامه واکسیناسیون کشور اضافه شود.  به  قرار است 
میکروب آن باعث بیماری مننژیت و ذات الریه در کودکان می شود. 
دفاعی  سیستم  که  کسانی  از  برخی  در  و  است  خطرناکی  بیماری 

باعث مرگ ومیر شود.« دارند ممکن است  ضعیفی 

معاون وزیر بهداشت گفت: »در مورد واکسن روتاویروس و پنوموک 
ایران  به  آن  تولید  فناوری  که  بستیم  واردات  قرارداد  شرط  این  به 
بیاید چون این تجربه ثابت شد که با توجه به تحریم ها و مشکالت 
اقتصادی باید از قدمت چندین دهه تولید واکسن در انستیتو پاستور 

و موسسه رازی در کشور استفاده کنیم بنابراین به این شرط 
اآلن  باشیم.  داشته  داخل  تولید  که  بستیم  واردات  قرارداد 
قراردادها در حال تکمیل است و واردات شروع نشده است 
وارد  تکنولوژی  این  آینده  سال  اواخر  که  امیدواریم  بسیار 
می شود،  انجام  هم  واردات  تولید،  با  همزمان  شود،  کشور 
انستیتو  در  واکسن ها  این  تا  است  شده  فراهم  کار  مقدمات 

تولید شوند.« ایران  پاستور 
علی اکبر سیاری، متخصص کودکان و معاون سابق بهداشت 
وزارت بهداشت در زمان وزارت حسن هاشمی درباره اهمیت 
هزار   ۷۰۰ تا   ۵۰۰ »ساالنه  بود:  گفته  روتاویروس  واکسن 
کودک زیر ۵ سال در دنیا به علت ابتال به روتاویروس جان 
خود را از دست می دهند، البته در ایران آمار دقیقی از فوت 

نداریم.« به روتاویروس  مبتال  کودکان 
دنیا  بیشتر کشورهای  »در حال حاضر  داشت:  اظهار  سیاری 
واکسن  از  بیماری  این  به  کودکان  ابتالی  از  پیشگیری  برای 
استفاده می کنند اما در کشور ما با وجود ضرورت هنوز این واکسن 
حال  در  واکسن  این  است.  نشده  اضافه  واکسیناسیون  سیستم  به 
آن  فرانسه  و  هلند  نیست و کشورهایی همچون  داخل  تولید  حاضر 

می کنند.« تولید  را 

معاون آموزشی وزارت بهداشت بر اهمیت اعتالی کیفی، ارتقای عدالت 
اجتماعی، فسادستیزی در تمامی عرصه های کشور و تشکیل کمیته نظارت بر 
فرآیندها و رسیدگی به مطالبات اجتماعی حوزه آموزش پزشکی، تاکید کرد.
نماینده  بنیادی  بهروز  از  نامه ای  طی  الریجانی  باقر  سپید،  گزارش  به 
کاشمر در مجلس شورای اسالمی، ایروان مسعودی اصل قائم مقام مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی، کریم  همتی معاون حقوقی و امور 
مجلس وزارت بهداشت، محمد توکلی مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست 
آموزشي  معاونت  اجرایي  مشاور  اخوان  احمد  امیر  بهداشت،  وزارت 
و سرپرست مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، سید محمد سعید 
نوربخش سرپرست بازرسی امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل 
کشور و حمید اکبری مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت دعوت 
وزارت  آموزشی  معاونت  حوزه  با  کمیته  این  عضو  عنوان  به  تا  نمود 

بهداشت  همکاری نمایند.
متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر بهروز بنیادی نماینده محترم مردم شریف کاشمر در 
مجلس شورای اسالمی

جناب آقای دکتر ایروان مسعودی اصل قائم مقام محترم مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی
جناب آقای دکتر کریم همتی معاون محترم حقوقی و امور مجلس

جناب آقای دکتر محمد توکلی مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز حراست
جناب آقاي دکتر امیر احمد اخوان مشاور محترم اجرایي معاونت آموزشي 

و سرپرست مرکز خدمات آموزشی
جناب آقای دکتر سید محمد سعید نوربخش سرپرست محترم بازرسی 

امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور
جناب آقای دکتر حمید اکبری مشاور محترم معاون آموزشی

نظام آموزش عالی سالمت در طول ده های پس از انقالب اسالمی شاهد 
رشد شگرف کمی و کیفی در ابعاد مختلف بوده است که خروجی این 
نظام، خودکفایی کشور در عرصه تأمین منابع انسانی حوزه سالمت و 
اعتالی جایگاه کشور در حیطه آموزش پزشکی در منطقه و جهان است. 
مسلمًا این دستاوردهای بزرگ حاصل زحمات بی شائبه مدیران پاکدست، 
اساتید بزرگ و خانواده منسجم دانشگاههای علوم پزشکی کشور می باشد.
اکنون در آستانه گام دوم انقالب اسالمی و تأکیدات مقام معظم رهبری 
ضروری است تا نظام آموزش عالی سالمت کشور نیز همسو با سایر 
اجتماعی،  ارتقای عدالت  کیفی،  اعتالی  نهادها و دستگاهها در جهت 

فسادستیزی، جوان گرایی و حاکمیت دانش گام برداشته و جهت گیریهای 
کلی خود را بر این مبنا بازمهندسی نماید. از سوی دیگر روند مطالبه 
گری به حق جامعه در زمینه شفافیت و پاسخگویی دستگاه های اجرایی 
نسبت به عملکردها که امروزه به شکل برجسته ای در کشور در حال 
اقدامات جدی  برنامه ها و  تا کلیه حوزه ها،  پیگیری است، می طلبد 
اجتماعی و  ارتقای سرمایه  تا موجبات  این خصوص تدارک دیده  در 
اعتماد عمومی بیش از پیش فراهم گردد. بر این اساس و با توجه به 
تاکید وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ارتقای 
پاسخگویی اجتماعی در آموزش علوم پزشکی و نظر به تجارب و تعهد 
عضو  عنوان  به  می شود  دعوت  جنابعالی  از  وسیله  بدین  حضرتعالی، 
کمیته نظارت بر فرآیندها و رسیدگی به مطالبات اجتماعی حوزه آموزش 
پزشکی در جلسات این کمیته شرکت فرموده و این معاونت را در مسیر 
خطیر پاسخگویی اجتماعی یاری نمایید. امید است با تعامل سازنده با 
سایر اعضا و همچنین همکاری کلیه مدیران حوزه آموزش و مدیران 
دانشگاهی، در انجام وظایف محوله و اعتالی سرمایه اجتماعی و اعتماد 

عمومی جامعه موفق باشید.
دکتر باقر الریجانی، معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصص

معاون وزیر بهداشت خبر داد؛

تولید دو واکسن روتاویروس و پنوموک سال آینده در کشور

معاون آموزشی وزیر بهداشت تاکید کرد؛

اهمیت فسادستیزی و تشکیل کمیته نظارت بر حوزه آموزش پزشکی
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واکنش سازمان ملل به فوت ۱۵ کودک مبتال به بیماری »EB« در ایران؛

معاون سخنگوی سازمان ملل از همه 
تا  خواست  آمریکا  به ویژه  کشورها 
از حکم دادگاه بین المللی دادگستری 
برای رفع موانع صادر کردن دارو و 
تجهیزات پزشکی به ایران پیروی کنند.
به گزارش سپید، فرحان حق، معاون 
نشست  در  ملل  سازمان  سخنگوی 
خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره 
دادگستری  بین المللی  دادگاه  اینکه 
کشورها  که  داد  حکم  گذشته  سال 
باید موانع صادرات دارو و تجهیزات 
پزشکی به ایران را بردارند، اما اکنون 
 »EB« 15 کودک ایرانی مبتال به بیماری
به دلیل تحریم های آمریکا جان خود 
را از دست داده اند، گفت: »کشورها 

باید از این حکم تبعیت کنند.«
بنابر گزارش پایگاه اینترنتی سازمان 
ملل، وی تصریح کرد: »طبق قانون ما 
از تمام کشورهای عضو می خواهیم تا 
از احکام صادر شده از سوی دادگاه 
بین المللی دادگستری )ICJ( پیروی 

کنند.«
بر اساس این گزارش  چندی است که 
بحث کمبود پانسمان های مورد نیاز 
بیماران پروانه ای خبرساز شده و به 

گفته سیدحمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیرعامل خانه 
»EB« 15 نفر از کودکان پروانه ای به دلیل همین کمبودها 
که ناشی از تحریم های آمریکایی است، جان باختند.
تحریم ها  اعمال  از  تأسف  ابراز  با  هاشمی گلپایگانی 
بر ملزومات پزشکی بیماران EB، اعالم کرده بود که 
 EB اگر پانسمان میپلکس در اختیار کودکان مبتال به
قرار نگیرد، آنها درد شدیدی را در اندامشان متحمل 
می شوند. بیماران EB، بی نهایت به این پانسمان نیازمند 
هم  جایگزینی  درمان  آنها  برای   متأسفانه  و  هستند 
وجود ندارد. امروز در شرایط تحریم این پانسمان ها، 
مجبور هستیم از پمادهای ترکیبی و گاز وازلینه های 
چرمی استفاده کنیم، این در حالی است که تمام این 
پانسمان ها یک دهم تأثیر پانسمان میپلکس را ندارند.
بعدازاین اظهارات بود که وزارت بهداشتی ها هم نسبت 
و  دادند  نشان  واکنش  پروانه ای  بیماران  وضعیت  به 
ضمن تأیید اعمال تحریم و فشار از سوی آمریکایی ها 
اعالم  ایرانی،  بیماران  پزشکی  ملزومات  و  دارو  بر 
کردند که از راه های مختلفی دارو و ملزومات مورد 
به طوری که  کرد.  تأمین خواهند  را  بیماران  همه  نیاز 
ملزومات  و  تجهیزات  اداره  رئیس  صفوی،  حسین 
با وجود  تأکید کرد که  دارو  پزشکی سازمان غذا و 

اینکه شرکت سوئدی پانسمان مورد نیاز را به بیماران 
برای  دیگر  طریق  از  را  پانسمان  توانستیم  نمی داد، 
اساس آخرین محموله  بر همین  کنم.  تأمین  بیماران 
و  EB شده  تحویل  خانه  مردادماه  در   EB پانسمان 
محموله جدید نیز ترخیص و تا پایان آبان در اختیار 

بیماران EB قرار می گیرد.
داده که در صورت  را  نوید  این  درعین حال صفوی 
پیشرفته  تولیدکننده محصوالت   ،EB خانه  همکاری 
پانسمان که در زخم پای دیابتی و سوختگی فعالیت 
می کند، می تواند در مدت زمانی محصوالت مورد نیاز 
بیماران پروانه ای را هم تولید کند تا نیازی به کشورهای 

خارجی نداشته باشیم.

شرکتسوئدیپانسماننمیدهد
بیماری های  و  پیوند  مرکز  رئیس  شادنوش،  مهدی 
با اشاره به  ایسنا،    با  وزارت بهداشت در گفت وگو 
 ،EB بیماران  پانسمان میپلکس برای  تأمین  وضعیت 
گفت: »در این شکی نیست که تحریم های غیرانسانی 
و ناجوانمردانه آمریکا وجود دارد. آنها ادعا می کنند که 
غذا و دارو مورد تحریم قرار نگرفته، اما این دروغی 

است که از سوی آمریکایی های مطرح می شود.«

وی افزود: »بعد از پیگیری هایی که ما از طریق سفارتمان 
انجام دادیم، شرکت سوئدی که مسئول تأمین پانسمان 
نامه ای رسمی اعالم کرد  میپلکس در دنیا است، در 
که به دلیل تحریم ها نمی توانند این پانسمان ها را در 

اختیار ما قرار دهند.«
شادنوش ادامه داد: »البته با درایت و مدیریت فرزندان 
همین مملکت که تالش می کنند بیماران دچار مشکل 
و آزار نشوند، از طرق دیگر و به صورت غیررسمی 
تا  تأمین شد و  پانسمان ها  این  بود  به هر شکلی که 
که  افتاده  اتفاق  کافی  و  برنامه ریزی الزم  امکان  حد 
این پانسمان ها به مرور زمان، در اختیار بیماران قرار 
نگرانی  بیماران  و  افتاد  خواهد  اتفاق  این  که  گیرد 

نداشته باشند.«
تأکید کرد: »دست اندرکاران وزارت بهداشت و  وی 
تا  می کنند  را  تمام تالششان  وزارتخانه ای  فرا  مراکز 
سایر  درباره  بلکه   ،EB بیماران  در خصوص  نه تنها 
بیماران خاص نیز که این روزها خیلی درباره آن ها 
دچار مشکل هستیم، اذیت نشوند. با برنامه ریزی های 
انجام شده، امیدواریم مراقبت کنیم تا کمترین عوارض 
میزان  به  حاضر  حال  در  البته  شود.  بیماران  متوجه 
مورد نیاز پانسمان میپلکس داریم که البته با مقداری 

این  از  دقیق تر  استفاده  برای  تدبیر 
بیماران  می کنیم  سعی  پانسمان ها 

دچار مشکل نشود.«
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیماری های وزارت بهداشت با بیان 
به  اینکه فشار تحریم فقط محدود 
نیست،  میپلکس  پانسمان های 
که  بود  الزم  »به عنوان مثال  گفت: 
را  دیالیزمان  دستگاه های  امکانات 
همچنین  کنیم.  بروز  تدابیری  طبق 
قرار بود مراکز دیالیزمان را مقداری 
توسعه دهیم و دستگاه های فرسوده 
گذشته مان را هم با دستگاه های جدید 
جایگزین کنیم. بر این اساس برای 
واردات تعدادی دستگاه برنامه ریزی 
کردیم تا زیرساخت هایمان را تقویت 

کنیم.«

خلفوعدهاروپاییها
درتحویلدستگاههایدیالیز

شادنوش ادامه داد: »با زحمات زیادی 
ارز،  تهیه  در  و  بریم  پیش  را  کار 
انتقال ارز و ... اقداماتی انجام دادیم، 
را  پول  اینکه  با  آخر  لحظه  در  اما 
پرداخته بودیم، شرکت تأمین کننده 
اروپایی با عنوان تحریم، دستگاه ها را در اختیار ما قرار 
نمی داد. حال امروز به کوری چشم آمریکایی ها تمام 
برنامه های از قبل برنامه ریزی شده مان را انجام دادیم 
و خوشحالیم که این نوید را به بیماران دیالیزی مان 
بدهیم که راحت تر و در مراکز توسعه یافته تر خدمات 
دریافت خواهند کرد. گزارش این اقدامات را هم به 
مردم خواهیم داد. تالش می کنیم که نسبت بیمار به 
تختمان را در حوزه دیالیز کاهش می دهیم و در برخی 
مراکز که وضعیتمان مطلوب نبود با دستگاه های جدید 
وضعیتمان را بهبود خواهیم بخشید و خیالمان برای 

سال های آینده راحت تر است.«
وی با بیان اینکه این تالش ها از سوی سربازان گمنامی 
در سطوح مختلف سالمت، اتفاق می افتد که بدون ادعا 
و بی سروصدا تالش می کنند تا هم وطنانمان کمترین 
عارضه را از سمت تحریم ها داشته باشند، اظهار کرد: 
بیمار  به  حتی  که  است  آمریکایی  بشر  حقوق  »این 
خاص و بیمارانی که تجهیزات، دارو و وسایل مورد 
نیازشان مانند هوایی می ماند که افراد عادی به آن نیاز 
این  به  دارند، در راستای اهداف عجیب سیاسی اش 
انسان های نیازمند کمک، رحم نمی کند و برای آزار 

دولت ها، بیماران را هم تحت فشار قرار می دهد.«

اخبــار

رئیسسازمانغذاودارو:

داروخانههاهمکاریخوبیباطرح
نسخهپیچیالکترونیکدارند

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »با توجه به دستور وزیر بهداشت، 
امیدواریم بتوانیم برنامه نسخه پیچی الکترونیک را تا آخر آبان 
در داروخانه ها اجرایی کنیم. سرعت این کار مناسب است و 

داروخانه ها همکاری خوبی با این طرح دارند.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با ایرنا، درباره 
اجرای طرح های نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک، افزود: 
»سازمان غذا و دارو یکی از اعضای اصلی کمیته کشوری پرونده 
الکترونیک سالمت است. داروخانه ها سال هاست که این موضوع 
را آغاز کردند و آمادگی داروخانه ها برای پذیرش نسخه های 
الکترونیک اهمیت دارد.« وی بیان کرد: »در حال حاضر نسخه ها 
به صورت کاغذی به داروخانه می رود، اما داروخانه ها این نسخه ها 
وارد سیستم  انسانی  نیروی  از  استفاده  و  نرم افزار  با خرید  را 
کرده و به صورت فایل به سازمان های بیمه گر ارسال می کنند. 
خوشبختانه کار نسخه پیچی الکترونیک در داروخانه ها تسهیل 
شده، اما شرکت های نرم افزاری باید خود را به استانداردها نزدیک 
کنند.« رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به سؤالی درباره استفاده 
داشت:  اظهار  نیز  دارو  در حوزه  از ظرفیت بخش خصوصی 
»بار اصلی در حوزه دارو باید بر دوش بخش خصوصی باشد 
و دولت باید نقش هدایتگری را بر عهده بگیرد. در حوزه دارو 
از تأمین تا عرضه در تالش هستیم که کار به بخش خصوصی 
واگذار شود. وزیر بهداشت در جلسه های مختلف تالش می کند 
بخش خصوصی بیشتر پای کار باشد تا بتوانیم از ظرفیت بخش 
خصوصی استفاده کنیم. از طرفی باید نقش بخش خصوصی را 

در قسمت عرضه دارو هم بیشتر کنیم.«
بود:  گفته  به  این  از  پیش  نیز  بهداشت  وزیر  نمکی،  سعید 
زیرساخت های  می شود.  تعریف  داروخانه ها  در  »نسخه پیچی 
الزم برای نسخه پیچی الکترونیک در داروخانه ها در حال فراهم 
شدن است و طبق زمان بندی انجام شده، این اقدام در داروخانه ها 
تا آخر آبان ماه تکمیل می شود.« به گفته وزیر بهداشت طرح 
همه  در  ماه  آبان  پایان  تا  است  قرار  الکترونیک  نسخه پیچی 
داروخانه ها اجرایی شود. همچنین سعید نمکی از اجرای طرح 
نسخه نویسی الکترونیک تا پایان سال خبر داده است. طرح های 
الکترونیک در نظام سالمت پس از وزارت سعید نمکی به شکل 
جدی دنبال شده و قرار است داده های حاصل از این طرح ها 

روی بستر پرونده الکترونیک سالمت قرار بگیرد.

نظرمدیرکلاسبقدارودربارهسندجامعخدمات
سالمتدرداروخانهها؛

نظرهمهذینفعانگرفته
نشدهاست

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
در خصوص سند جامع خدمات سالمت در داروخانه ها اظهار 
داشت: »در تدوین این سند نظر همه ذینفعان گرفته نشده است.«
به گزارش سپید، اکبر عبدالهی اصل افزود: »باید قبول کنیم که 
این سند ترجمه است و در خیلی از کشورهای دنیا داروسازان 
حتی بیشتر از این موازینی که در سند ما قید شده اختیارات 
دارند و مسئولیت هایی در این قبال دارند. کمااینکه در برخی 
از ایالت های امریکا، داروساز حق تجویز هم دارد. ولی ما باید 

شرایط کشور ایران را ببینیم.«
مدیرکل اسبق دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو اضافه کرد: 
برگزار  این سند  تدوین کنندگان  در حال حاضر  که  »جلساتی 
می کنند از قبیل نظام پزشکی، معاونت درمان این جلسات را 
می توانستند قبل از تدوین و ابالغ سند این جلسات را برگزار 
کنند. بخصوص که نظرات ذینفعان داروخانه ای، گرفته نشده 
قلم  بر  افرادی دست  این سند،  در گردآورندگان  است. حتی 
بوده اند که حتی یک روز هم در داروخانه خدمت نداشته اند و 

یا داروخانه ندارند.«
که  باشد  اینطور  »نمی تواند  گفت:  درمان یاب  به  عبدالهی اصل 
از طرفی قصد دارید ارزش خدمات دارویی را باال ببرید، اما 
داروسازان را ضایع می کنید. نتیجه آن هم این شده که پزشکان 
گارد گرفته اند و مخالفت می کنند و فاصله می گیرند و یکسری 
خدماتی هم که انجام می شد، دیگر انجام نمی دهند. باید کادر 
پزشک و داروساز به عنوان عضوی از نظام درمان مکمل هم 

دیگر توانمندی های یکدیگر را نشان دهند.«

تحریم در کمین بال های شکننده پروانه ای ها 

غذایی  مکمل های  تولیدکنندگان  انجمن  عضو 
به  از ورود قاچاق مکمل های غذایی  انتقاد  با 
کشور گفت: »واردات و قاچاق بی رویه، فرصت 
نفس کشیدن را به محصوالت داخلی نمی دهد.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، امیر ردائی 
افزود: »در بازار مکمل های غذایی پتانسیل و 
توانمندی شرکت های داخلی بسیار باال است، 
مکمل های  تولیدکننده  شرکت های  از  بسیاری 
و  شده اند  اداری  کاغذبازی های  اسیر  غذایی 
نمی توانند از تمام توان تولید خود استفاده کنند.«
وی افزود: »مسئوالن سازمان غذا و دارو اعالم 
کردند که جلوی واردات مکمل ها گرفته می شود 
حال  در  اما  داد  رخ  تا حدودی  اتفاق  این  و 
حاضر با مسئله قاچاق بی رویه این محصوالت 
مواجه هستیم؛ این موضوع به دلیل رخ داده که 
واردات همین محصوالت به صورت قانونی در 
کشور وجود داشته که تشخیص کاالی قاچاق 
دشوار می شود و این محصوالت به راحتی در 
بازار آزاد به فروش می رسند، قسمت کوچک 
وارد کشور  قانونی  به صورت  این محصوالت 
شده و بخش اعظم آن در بازار قاچاق است.«

ردائی گفت: »در مواقعی مشاهده می کنیم که همین شرکت ها با 
جعل برچسب های استاندارد و اصالت کاال محصوالت خود را 
به فروش می رسانند؛ این درصورتی که است اگر یکی از اجناس 
ما برچسب نداشته باشد اجازه فروش را نداریم. یکی دیگر از 
معضالت تولید مکمل های غیرمجاز زیرزمینی است که متأسفانه 
تعجب  جای  نمی گیرد.  صورت  موضوع  این  بر  جدی  نظارت 

دارد که در حوزه مکمل ها که پیچیدگی ها و حساسیت های دارو 
باید واردکننده باشیم؟ وقتی ما توانایی تولید  را ندارند، چرا ما 
داروهای مختلف را داریم، قطعًا دانش و فناوری و توانایی تولید 

مکمل های غذایی را هم در اختیار داریم.«
کرد:  اظهار  غذایی  مکمل های  تولیدکنندگان  انجمن  عضو 
»تولیدکنندگان توانایی تولید صددرصدی مکمل ها را دارند؛ ولی 
متأسفانه یک مسئله فرهنگی در کشور ما وجود دارد و آن اینکه مردم 

کشورمان از محصوالت خارجی استقبال بیشتری 
می کنند و فکر می کنند محصوالت خارجی در 
دارند  بهتری  کیفیت  داخلی  مشابه  با  مقایسه 
درصورتی که اینطور نیست و طبق بررسی های 
انجام شده، مکمل های غذایی داخلی از لحاظ 
کیفیت، با نمونه های خارجی برابری می کنند و 
حتی در برخی موارد قابل اطمینان تر هستند.«
وی تأکید کرد: »نباید اجازه مکمل های وارداتی 
و  غذا  سازمان  مسئوالن  از  برخی  شود،  داده 
دارو شعار حمایت از تولید داخل را می دهند 
هستند.  بی توجه  موضوع  این  به  عمل  در  اما 
می کنند  تالش  خارجی  شبکه های  از  بسیاری 
کیفیت اجناس ایرانی را برای فروش محصوالت 
خود زیر سؤال ببرند و این موضوع درحالی که 
است که کاالی ایرانی تمام فیلترهای تولید را 

گذرانده اند.«
ردائی در پایان اضافه کرد: »از دیگر معضالت 
این حوزه صادرات محصوالت است، اجناس 
خارجی پس از ورود به کشور به سایر کشورها 
آزادی  واردات  که  گذشته  در  میابند؛  انتقال 
اما  بودند  فعال  در کشور  برند   30 مثال  به طور  داشت  بیشتری 
دولت اعالم کرد که جلوی واردت گرفته شده و 25 شرکت از 
این چرخه حذف شده اند، اما در حال حاضر همان 5 شرکت به 
انجام می دهند که این موضوع  اندازه 30 شرکت سابق واردات 
جای تعجب دارد، تولید مکمل های غذایی می تواند زمینه اشغال 
بسیاری از جوانان این مرزوبوم را فراهم کند، گفت: دولت در 

باید ورود جدی تری داشته باشد.« این زمینه 

عضو انجمن تولیدکنندگان مکمل های غذایی:

وارداتبیرویهوقاچاقفرصتنفسکشیدنرابهمحصوالتداخلینمیدهد



وزارت  سابق  مدیران  از  تن   ۳
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
که با روی کار آمدن سعید نمکی 
برکنار شده بودند، حاال بازداشت 

شدند. 
به گزارش سپید به نقل از پایگاه 
خبری پزشکان و قانون، این خبر که 
شخص وزیر بهداشت نیز آن را تایید 
کرد، به سرعت در جامعه پزشکی 
رسانه های  اول  خبر  به  و  پیچید 
سالمت محور تبدیل شد. به گفته 
افراد  از  نفر   ۲ بهداشت،  وزیر 
بازداشتی در هیات امنای ارزی و 
معاونت توسعه منابع این وزارتخانه 
اشتغال داشته  و به اتهام تخلفات 
شخص  شده اند.  بازداشت  مالی 
سوم از مدیران سابق حوزه مالی 
بوده  بهداشت  وزارت  اداری 
است. به گفته او، افراد بازداشت 
ارزی  خریدهای  زمینه  در  شده 
وزارت بهداشت، تعاونی مسکن 
)که  اصفهان  نفت  پاالیشگاه  و 
بهداشت  وزارت  با  آن  مالکیت 

است( فعالیت های اقتصادی داشته اند که عمده آن در 
قالب شرکت »آوای سالمت« انجام می شده است. همان 
شرکتی که حرف و حدیث های زیادی درپی داشت و 
سعید نمکی از همان روزهای روی کار آمدنش، پیگیر 
انحالل آن بود و اعتقاد داشت که وزارت بهداشت 
نباید به جاي ارائه خدمت و فعالیت هاي اصلي، به 
کار »بنگاه داري« گرفتار شود. وی در روز سیزدهم 
اردیبهشت سال جاری علنا تاکید کرد که شرکت های 
آوای سالمت را تعطیل می کند: »در حال حاضر مشغول 
حسابرسی به این شرکت ها هستیم و بعد از روشن شدن 
وضعیت مالی شان آنها را تعطیل می کنیم. شرکت های 
آوای سالمت شرکت هایی هستند که در کنار وزارت 
بهداشت موازی کاری می کنند و ادامه فعالیتشان به 

صالح نیست.«
هر چند که درست یک روز بعد، معاون بهداشت او 
موضع دیگری گرفت و تاکید کرد که روند کاري پرسنل 
شرکت هاي آوا سالمت با تغییري مواجه نخواهد شد و 
در تمام کشور مي توان از خدمات این افراد بهره برد: 
مانند  »تمامي دفاتر خدمات سالمت که به خدماتي 
نظارت هاي بهداشت محیط فعالیت داشته یا پرسنل 
به  با قوت  شرکت هاي آوا سالمت، مانند گذشته و 
کار خود ادامه داده و خللي در روند ارائه خدمت آنها 

در سراسر کشور ایجاد نخواهد شد.«
 

آوا سالمت چیست؟ 
تامین  راستای  در  سالمت  آوا  کارآفرینان  موسسه 
با  سالمت،  حوزه  در  ماهر  و  خالق  انسانی  نیروی 
شماره ثبت ۳5710  از تاریخ ۲۶ اسفند سال ۹۳ و 
در ابتدای وزارت حسن قاضی زاده هاشمی پا گرفت 
اما عماًل به حیاط خلوتی برای وزارت بهداشت تبدیل 
شد. سهام داری ۲ هزار میلیاردی در خصوص نفت و 
پتروشیمی یکی از زمینه های فعالیت این شرکت ها بود 
که تا مدت ها بسیاری از کارکنان خود وزارت بهداشت 
نیز از وجود آن بی خبر بودند. بعدها در سال ۹۴ با 
رسانه ای شدن موضوع و طریقه هزینه کرد سودهای 
این سهام ها، دستگاه های نظارتی به این پرونده ورود 
کردند و برای آن پرونده قضائی نیز تشکیل شد. برخی 
از اهداف اولیه فعالیت های این شرکت ها عبارت بود 
با مراکز دانشگاهی، علمی و تحقیقاتی و  ارتباط  از 
حمایت از نخبگان و ایده های برتر در حوزه سالمت و 

همچنین مشارکت با فناوران و صنعتگران حوزه سالمت 
به منظور تولید و عرضه محصوالت و خدمات نوین 
سالمت. ورود مستقیم به صادرات و واردات تجهیزات 
بار مصرف و وسایل  پزشکی، ملزومات، لوازم یک 
بیمارستانی، بهداشتی، درمانی، تشخیصی، دندانپزشکی 
و توانبخشی و تهیه و تأمین این قبیل محصوالت از 
داخل و خارج کشور نیز از وظایف اصلی این شرکت ها 
بود که عماًل باعث رقابتی نا سالم با بخش خصوصی 
می شد. برگزاری نمایشگاه ها، کارگاه ها و سمینارهای 
مرتبط با سالمت به منظور توسعه فرهنگ سالمت نیز 
یکی دیگر از برنامه های پی در پی شرکت های آوا بود 
و طی این چند سال میلیاردها تومان بابت برگزاری 
همایش ها  و جشنواره های بدون خروجی مشخص و 
غیرکاربردی مثل فیلم سالمت هزینه شد که همیشه 

با انتقاد کارشناسان همراه بود.
از هیأت وزیران و مجلس مصوبه ای  این شرکت ها 
نداشتند و تمامًا به صورت خصولتی در زیرمجموعه 
هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت فعالیت می کردند. 
البته قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، بر ادامه 
و  داشت  بسیاری  پافشاری  شرکت ها  این  فعالیت 
شفاف سازی  به  حاضر  رسانه ها  مقابل  در  هیچ وقت 

در این خصوص نشد.

مخالفان و موافقان چه می گویند؟ 
فعالیت شرکت های آوای سالمت البته موافقانی هم 
داشت. کسانی که معتقد هستند این شرکت ها به عنوان 
بازوی کمکی وزارت بهداشت فعالیت می کنند. متولیان 
این شرکت می گویند موسسه با توجه به نقش انکارناپذیر 
سرمایه های انسانی در پیشرفت و توسعه خدمات، به 
منظور دستیابی به چشم انداز نهایی و ارتقاء جایگاه 
سازمانی آنان، با رویکردی نوین در عرصه مدیریت 
نیروی انسانی و توجه به رعایت استانداردهای بین المللی 
و ملی اقدام به ایجاد و توسعه دیدگاهی سیستماتیک 
و فرآیندگرا در این حوزه نموده و چشم انداز نهایی 

خود را تدوین کرده است.
مخالفان اما از همان ابتدا سیبل انتقاد را نشانه رفتند و 
سعی در توقف فعالیت های این شرکت داشتند. عضو 
کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس یکی از 
مخالفان سرسخت موسسه آوای سالمت است که از 
را  این خصوص  در  رسوایی  یک  وقوع  ابتدا  همان 

پیش بینی می کرد و حتی در خصوص شرکت آلکان 
هم هشدار داده بود. 

به قاضی زاده گفتم کشور را به خاک سیاه نشاندید
»احمد علیرضا بیگی« می گوید: »خبر بازداشت ۳ نفر 
از مدیران سابق وزارت بهداشت را ظهر دیروز که از 
باید  صحن علنی مجلس بیرون آمدم، به من دادند. 
گفت که  طبل رسوایی جماعتی به صدا در آمده است. 
درخصوص فعالیت قاضی زاده هاشمی، این موضوع 
قابل پیش بینی بود و من به او هشدار داده بودم که 
شما با این کار کشور را به خاک سیاه نشاندید. چراکه 
هم خریدار بودید، هم وارد کننده، هم دهنده مجوز 
واردات و هم فروشنده. معامله به این شکل را چه 

کسی دیده است؟«
وی تاکید می کند که هاشمی آن زمان نتوانست مشکلی 
را که بنده در این خصوص مطرح کردم، پاسخ دهد: 
»حتی در مورد آلکان هم سوال کردم و خواستم که 
توضیح دهند که آلکان برای چه کسی است و او در 
وارد  لنز چشم  که  موسسه ای  است؟  کاره  آنجا چه 
انحصاری  نمایندگی  و  می فروشد  خودش  می کند، 
آن از بده بستان هایی که در برجام اتفاق افتاده بود، 

حاصل شده بود.«
علیرضا بیگی با تاکیدبر اینکه آوای سالمت یکی از 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  غیرقانونی  شرکت های 
آموزش پزشکی بود که کار خرید، فروش و تامین 
لوازم پزشکی و دارویی را بر عهده داشت، می گوید: 
»ضمن اینکه این شرکت دانشگاه های علوم پزشکی 
را هم موظف کرده بود که خریدهای خود را از آنها 
انجام دهند. صحبتی که بنده در صحن علنی در رابطه 
با مخالفت با رای اعتماد آقای هاشمی داشتم، این بود 
که این شرکت ترکیبی را ایجاد می کرد که فروشنده 
تعارض  موضوع  حتما  و  بودند  نفر  یک  خریدار  و 

منافع پیش می آمد.«
وی تصریح می کند: »چنین معامله ای غیرقانونی بود 
به موضوع رسیدگی و همه  و دیوان محاسبات هم 
معامالتی را که با این شرکت ها انجام شده بود، غیرقانونی 
اعالم کرده بود. هرچند آقای تاجگردون به عنوان رئیس 
وزارت  که  کردند  اعالم  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
بهداشت در این خصوص تخطی نداشته است و ما به 
همه حساب ها رسیدگی کرده ایم. البته صحبت ایشان 

برمبنای جانبداری حزبی و سیاسی 
و قبیله گرایی سیاسی بود که آتش به 
اعتماد مردم زده است و همه دار و 
ندار کشور را به آتش کشیده است.«
علیرضا بیگی خاطرنشان می کند: »این 
مجموعه یک سرمایه گذاری دیگر هم 
در پتروشیمی شیراز انجام داده بودند 
که آن هم غیرقانونی بود. کمااینکه 
در بانک ها سپرده گذاری انجام داده 
و سود آن را دریافت می کردند. محل 
هزینه کرد سود و اینکه چه کاری انجام 
اینها  می شود، مشخص نبود و همه 

خالف قانون است.«
وی ضمن اظهار خرسندی از اینکه 
با  ارتباط  در  پرقدرت  جریان  یک 
فسادزدایی از کشور آغاز شده است، 
اضافه می کند: »البته ما این اطالعات را 
همان ۴ سال پیش هم داشتیم و همان 
زمان هم به مقامات ارائه می کردیم. اما 
بنا نبود به این موضوعات رسیدگی 
شود. خوشبختانه در حال حاضر فصل 
جدیدی از حیات جمهوری اسالمی در 
ارتباط با یک پوست اندازی و مبارزه 
با فساد در حال آغاز شدن است و این هم بخشی از 

آن است که اتفاق می افتد.«
 

آیا تعداد بازداشت شدگان افزایش پیدا 
می کند؟ 

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس نیز یکی دیگر از مخالفان فعالیت شرکت آوای 
سالمت است که بیشترین اعتراض او به رویکرد غلط 
شرکت در جذب نیرو بود و حاال معتقد است که به غیز 
از این ۳ نفر، افراد دیگری هم می توانند بازداشت شوند. 
»محسن بیگلری« با تاکیدبر اینکه متولیان این شرکت، 
پاک دست و سالم نیستند و به درستی کار نمی کنند، 
می گوید: »بنده از ۳ سال پیش فریاد می کشم که شرکت 
آوای سالمت، سالم نیست و حاال این پیش بینی محقق 
شد و ۳ نفر از مدیران پیشین وزارتخانه دستگیر شدند.«
وی ضمن اظهار تاسف از اینکه جوانان کشور با هزاران 
امید و آرزو و با دارابودن مدرک فوق لیسانس حاضر 
راننده  به عنوان  آوای سالمت  در شرکت  که  هستند 
»اما  می کند:  تصریح  شوند،  گرفته  کار  به  نگهبان  و 
متاسفانه در نهایت می بینیم که متولیان شرکت، افراد 
مدنظر خود را به کارگیری می کنند. بنده شکایت از 
شرکت آوای سالمت را نزد قاضی زاده هاشمی بردم 
و گفتم که شرکت حق و حقوق را پرداخت نکرده، 
توجهی به جوانان کشور ندارد و براساس البی گری 

فعالیت می کند.«

به مسئولین کشور باج می دادند
بیگلری تصریح می کند: »مسئولین کشور چه از بخش 
دولتی و چه نمایندگان مجلس، گاها به آوای سالمت 
سفارش می دادند و شرکت هم به ناچار به مسئولین باج 
می داد و افراد مدنظر آنها را در جاهای حساسی مثل 
شبکه بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی استخدام 

می کرد و به عنوان مهره های خود به کار می گرفت.«
بهداشت که  »امیدوارم وزیر  پایان می گوید:  وی در 
عملکرد مناسبی دارند، طوری رفتار کنند که دست 
به   که  افرادی  و  شده  قطع  سالمت ها  آوای  شرکت 
طرف  خودشان  می شوند،  جذب  کار  نیروی  عنوان 
شرکت های  به  اضافی  پول  و  باشند  دولت  قرارداد 

آوای سالمت پرداخت نشود.«

تعرفه واقعی...
  اورمان نظامی، متخصص داخلی

قیمت چه چیزی در دوسال گذشته کمتر از دو برابر شده؟ 
دالر؟  نقل؟  و  حمل  وسایل  کرایه  ماشین؟  خانه؟  گوشت؟ 
قیمت  که  چیزی  تنها  و.....   حبوبات؟  میوه؟  لباس؟  یورو؟ 
شده  بندی  سهمیه  هم  آن  که  است  بنزین  نکرده،  تغییری 
آنکه  حال  بود.   خواهیم  قیمتش  افزایش  شاهد  زودی  به   و 
فقط حدود 1۲٪ تعرفه خصوصی و صفر درصد حق العمل 
دولتی پزشکان افزایش یافته! کجای این نسبت عادالنه است؟
حتی  چیزهستیم  همه  قیمت  افزایش  شاهد  روزها  این   در 
خاطر  به  مسکونی  ملک  یک  بهای  اجاره  از  وقتی  مالیات! 
کاربرد تولیدی اجاره سه ماه کامل را می گیرند و در جواب 

باید چه گفت؟ ببرید  باال  می گویند شما اجاره را 
 قیمت چه چیزی در دوسال گذشته کمتر از دو برابر شده؟ 
دالر؟  نقل؟  و  حمل  وسایل  کرایه  ماشین؟  خانه؟  گوشت؟ 

لباس؟ میوه؟ حبوبات؟ و..... یورو؟ 
بنزین است که آن هم  تغییری نکرده،   تنها چیزی که قیمت 
سهمیه بندی شده  و به زودی شاهد افزایش قیمتش خواهیم بود.
صفر  و  خصوصی  تعرفه  1۲درصد  حدود  فقط  آنکه   حال 
این  کجای  یافته!  افزایش  پزشکان  دولتی  حق العمل  درصد 
نسبت عادالنه است؟ و  از طرف دیگر دائما در بوق و کرنا 
می دمند که پزشکان درآمدهای آنچنان دارند و فرار مالیاتی 

آنهاست! مختص 
کدام پزشکان، غیر از پزشکان درباری و وابسته به البی های 
از  غیر  پزشکان  کدام   دارند؟   نجومی  در آمد های  قدرت 

دارند؟  مالیاتی  فرار  نورچشمی ها 
فرار  می گیرید،  پیشاپیش  را  نشده  داده  کارانه  مالیات  وقتی 

امثال ما کجاست؟ ما و  مالیاتی 
ولی  رسیده  قبل  دوسال  به یک سوم  پزشکان  مالی  قدرت   

می یابد! افزایش  مالیات ها 
 اختالف تعرفه واقعی و این تعرفه کاذب پایین نگاه داشته شده 
مالیاتی؟  امور  سازمان  می شود؟!  از جیب چه کسی حساب 

پزشکان؟  یا  رییس جمهور؟ 
می کنند  دوبرابر  را  بیمه ها  حق  گران  بیمه  که  است  چگونه 

ولی تعرفه ها را نه؟!
تا کی قرار است جامعه پزشکی این ظلم را تاب بیاورد؟

و  سالمت  سیستم  و  پزشکی  جامعه  در  بسیاری   مشکالت 
مجموعه اجزای تشکیل دهنده آن وجود دارد ولی در حال 
حاضر معضل اصلی در پیش چشم تمام اعضای این مجموعه 
تعرفه های غیرواقعی، عدم پرداخت های به موقع و کسورات 

غیرقانونیست.
آنچه سیستم بهداشتی  و مردم از پزشکان انتظار دارند ، روی 
خوش ، عدم خستگی، سواد باال، تشخیص و درمان درست، 
حقوق  و  حق  خواست  در  عدم  و  مالیات  کامل  پرداخت 

واقعیست!
از  و  باشند  داشته  یکجا  را  این صفات  تمامی  باید  پزشکان 

نکنند ! هم  شکایتی  طرفی 
 آیا پزشک متخصص اطفالی که برای گذران زندگی با این 
تعر فه های غیر واقعی مجبور است هفته ای فقط یک شب کنار 
خانواده اش باشد و بقیه روزها و شبها تماما در بیمارستان ها 
پزشک  یک  کارایی  مدتی  از  بعد  می تواند  به کار ،  مشغول 

خوب را داشته باشد!؟
و  گرفته اند  را  خود  گوش های  مسئوالن  که  است    عجیب 
برای  قطعا   واقعی  تعرفه  می گیرند!!  نشنیده  را  ما  فریادهای 
الحق  نیستند  متوجه  اگر  است.  الزم  جامعه  سالمت  حفظ 
هستند  متوجه  اگر  و  ندارند  را  مسئولیت  احراز  شایستگی 

به قبول نمی شوند در حق ملت خیانت می کنند. و حاضر 
در حال حاضر کارشناسان پزشک و اقتصاد دان سازمان نظام 
واقعیت  به  نزدیک  تعرفه های  استخراج  حال  در  پزشکی 
هستند که امید است شورای عالی بیمه به نظرات کار گروه 
نماینده  به عنوان  نظام پزشکی،  منتخب ریاست کل سازمان 
زودتر  شجاعت  چه  هر  و  دهد  فرا  گوش  پزشکان،  صنف 
قبول واقعیات را از خود نشان دهد تا این چالش بیش از این 
دامنگیر سالمت جامعه نباشد چرا که از هم اکنون تبعات ناگوار 
آن را به وضوح می توان دید که به نظر ما مهمترین آن کوچ 
دسته جمعی استعدادهای جوانمان به خارج از کشور است.
با  پزشک  یک  کار  ولی  نیست؛  واضحات  توضیح  به  نیازی 
حمل و نقل و سایر امور خدماتی کمی فرق دارد و امیدواریم 
این  برای  بگذرد چاره ای  کار  از  کار  اینکه  از  قبل  مسئوالن 

بیاندیشند. بزرگ  چالش 
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گزارشی از خبر جنجالی بازداشت ۳ نفر از مدیران سابق وزارت بهداشت؛ 

بازداشت ها تا کجا ادامه خواهد داشت؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: »باید تعرفه 
افزایش منطقی داشته باشد چون   ۹۹ ویزیت پزشکان در سال 

این تعرفه مطابق با شرایط اقتصادی کشور نیست.«
به  اشاره  با  یوسفی  همایون  ایسنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
گفت:  ویزیت  پایین  تعرفه  بر  مبنی  پزشکان  اعتراضات  برخی 
تا  کشیده  طول  سال  ده ها  که  است  اقتصادی  »اقتصاد سالمت 
پزشکان  ویزیت  تعرفه  نخواهیم  اگر  لذا  شود.  گرفته  شکل 
سالمت  اقتصاد  سیستم  به  مطمئنا  باشد  داشته  منطقی  افزایش 

می زند.« ضربه 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: »عدم افزایش 
ویزیت پزشکان در طول یک سال باعث می شود که به شکل های 
دیگر هزینه ها از جیب مردم تامین شود از طرف دیگر بعضا این 

به  و  افتاده  اتفاق  بعد  در سنوات  افزایش ها 
نوعی سیستم سالمت را دچار مشکل می کند.«

وی تاکید کرد: »با وجود سخت شدن وضعیت 
اقتصادی و معیشتی مردم باید افزایش تعرفه ها 
در حدی انجام شود که گردش مالی سیستم 
سالمت در سنوات بعدی دچار مشکل نشود.«

هیچ  »مجلس  کرد:  اضافه  پایان  در  یوسفی 
دخالتی در تعیین تعرفه ویزیت پزشکان ندارد،  
البته پیشنهاد ما این است که تعرفه پزشکان 
که  باشد  داشته  منطقی  افزایش   ۹۹ سال  در 
اقتصادی  شرایط  با  مطابق  حاضر  حال  در 

نیست.« کشور 

یوسفی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

تعرفه ویزیت پزشکان در سال ۹۹ باید افزایش منطقی داشته باشد
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