
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
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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


