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 تاخیر در تخصیص ارز، منجر به 
کاهش ذخایر تجهیزات می شود
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بخشنامه وزیر بهداشت درباره

 مرخصی زایمان ۴ ماهه  پزشکان طرحی 

ابطال شد

با رای دیوان عدالت اداری



معاون درمان وزیر بهداشت گفت: »با 
توجه به اینکه بیماری نادر به لحاظ 
کمیاب بودن موارد، گاها ممکن است 
مورد غفلت قرار گیرد و ساماندهی 
کردن آنها در عمل اتفاق نیافتد، بنابراین 
تدوین سند بیماری های نادر می تواند 
ما را در ارائه خدمات بهتر به این دسته 

از بیماران، کمک کند.«
به گزارش سپید به نقل از مهر، قاسم 
جان بابایی به تشریح وضعیت تدوین 
سند بیماران نادر پرداخت و گفت: »با 
توجه به اینکه بیماری نادر به لحاظ 
کمیاب بودن موارد، گاها ممکن است 
مورد غفلت قرار گیرد و ساماندهی 
کردن آنها در عمل اتفاق نیافتد، بنابراین 
تدوین سند بیماری های نادر، می تواند 
ما را در ارائه خدمات بهتر به این دسته 

از بیماران، کمک کند.«
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره 
به تدوین سند بیماری های نادر ایران 
گفت: »هدف این سند در وهله اول، 
باید شناسایی و تشخیص این بیماران 
باشد تا بتوان برای آنها بسته خدمتی 
تدوین نمود، تدوین این سند باعث 

به  دارند،  نیاز  بیماران  این  که  خواهد شد، خدماتی 
درستی ارائه شود. ضمن اینکه با تشخیص و شناسایی 
بیماران نادر، آگاهی خانواده های بیماران و احاد جامعه 
در ارتباط با بیماری های نادر افزایش خواهد یافت، 
تشخیص و شناسایی به موقع بیماران نادر که غالب 
آنها علت ارثی دارد، می تواند ما را در پیشگیری از 
تولد بیماران جدید کمک کند و این نکته مهمی است 

که می بایست به آن توجه داشت.«
وی با تاکید بر انجام کار بین بخشی برای ساماندهی 
وزارت  »در  افزود:  کشور  در  نادر  بیماران  وضعیت 
بهداشت نیز، این کار می بایست توسط معاونت های 
به  ما خواستار توجه  دنبال شود،  بهداشت و درمان 
موقعیت های  اساس  بر  بیماران  رجیستری  موضوع 
جغرافیایی در کشور هستیم، از این طریق می توان به 
ارتباط بیماری های نادر و موقعیت های جغرافیایی پی 

برد و راه های تشخیصی را دنبال کرد، در حال حاضر 
امکان تشخیص بعضی از موارد بیماری های نادر در 
کشور وجود ندارد و نمونه ها برای تشخیص به خارج 
از کشور ارسال می شود، این مسئله با معضالتی همراه 
است که ما می بایست از طریق سند بیماری های نادر، 
به دنبال این باشیم که بتوان همه موارد بیماری های 

نادر را در داخل تشخیص و شناسایی کرد.«
جان بابایی به اهمیت تشخیص دقیق افراد جدید مبتال به 

بیماری های نادر از بیماران غیر نادر تاکید 
کرد و گفت: »وقتی بتوانیم تمامی راه های 
تشخیصی را در داخل کشور انجام دهیم، 
خواهیم توانست نسبت به شناسایی دقیق 
این بیماران اقدام کنیم، برای تشخیص 
نیازمند  نادر  بیماری های  موارد  تمامی 
تشخیصی هستیم،  و خدمات  امکانات 
خانواده های بیماران نادر هم باید تست 
شوند که اگر حامل ژن بیماری بودند، 
از تولد فرزند جدید مبتال به بیماری نادر 
بیماران  خدمتی  بسته  شود،  جلوگیری 
نادر فقط دارویی نیست، این بیماران به 
خدمات توانبخشی و اجتماعی، بیش از 
خدمات دارویی نیاز دارند و این بیماران 
بیشتر درگیر مشکالت اجتماعی و رفاهی 

هستند.«
در  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
تدوین  با  »امیدواریم  کرد:  اضافه  پایان 
خدمات  بتوان  نادر،  بیماری های  سند 
ساماندهی  را  بیماران  این  غیر دارویی 
کرد و وزارت بهداشت این آمادگی را 
دارد که در تهیه بسته خدمات غیر دارویی 
نادر  بیماری های  بنیاد  به  نادر،  بیماران 
ایران کمک کند، ما خواستار ایجاد مراکز 
و  کشور شد  استان های  تمامی  در  نادر  بیماری های 
گفت: »بهتر است در همه استان ها و مراکز استان ها و 
همچنین کالنشهرها، یک مرکز بیماری های نادر برای 
ارائه خدمات به این بیماران ایجاد شود، مهم ترین بسته 
خدمات بیماران نادر، خدمات غیر دارویی است که از 
این طریق می توان به رفع مشکالت اجتماعی و رفاهی 

این بیماران کمک کرد.«

بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

 تاخیر در تخصیص ارز منجر به 
کاهش ذخایر تجهیزات می شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به تحریم تجهیزات دیالیز گفت: »اگر در بحث تجهیزات 
انجام  بهداشت  وزارت  که  تاییدی  با  مرکزی  بانک  پزشکی 
به  خودشان  آنها  کند  حمایت  را  خصوصی  بخش  می دهد، 

موقع بقیه کارها را انجام می دهند.«
»خرید  گفت:  دیالیز  تجهیزات  تحریم  درباره  بنیادی  بهروز 
امنای  هیئت  در  تجمیعی  صورت  به  پزشکی  تجهیزات 
هدف  که  می شود  انجام  بیماران  برای  ارزی  صرفه جویی 

وزیر، حمایت از تولید داخل است.«
وی افزود: »اخیرا در خبرها آمده است که دکتر یوسفی مسئول 
هیئت امنای صرفه جویی ارزی قراردادی برای خرید دستگاه 
دیالیز و تجهیزات از تولید کنندگان داخلی منعقد کرده است 
بخش  و  دهیم  ادامه  را  مسیر  همین  اگر  می رسد  نظر  به  که 
از تولیدات داخلی خرید کنیم،  خصوصی را تقویت کنیم و 
قطعا شرکت های خصوصی راهکار ورود کمبودهایی که گاهی 

بیفتد را مدیریت می کنند.« اتفاق  اوقات ممکن است 
ادامه داد: »به نظر  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
تخصیص  داریم،  حال حاضر  در  که  مشکل جدی  تنها  بنده 
اولیه است که  از مواد  ارز به تولیدکنندگان داخلی و بعضی 
به  بنا  بانک مرکزی  این بخش  الزم است وارد شوند که در 
محدودیت های داخلی که دارد، این کار را  مقداری با تاخیر 
انجام می دهد و این تاخیر گاهی باعث می شود که ذخایر ما 

رو به کاهش رود.«
بنیادی گفت: »به نظر می رسد اگر در بحث تجهیزات پزشکی 
می دهد،  انجام  بهداشت  وزارت  که  تاییدی  با  مرکزی  بانک 
بخش خصوصی را حمایت کند و به موقع ارز را در اختیار 
انجام  را  کارها  بقیه  موقع  به  خودشان  آنها  دهد،  قرار  آنها 
ما  برای  بانکی  مبادالت  اینکه ممکن است  با  می دهند، حتی 
کارش  راه  که  داده  نشان  بخش خصوصی  اما  باشد،  سخت 

را پیدا می کند.«
کل  »در  کرد:  اضافه  پایان  در  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
فضای تحریم، فضایی است که باید بیشترین کمک و استفاده 
را از بخش خصوصی انجام دهیم و به آنها اعتماد کنیم،  خدا 
را شکر تا االن در زمینه تجهیزات پزشکی کمبود برجسته ای 
باید همین مسیر حمایت  به نظر می رسد که  نداشته ایم و  را 
هستند  موظف  که  دستگاه هایی  همه  را  خصوصی  بخش  از 
مثل وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان 
انجام دهند، همچنین هماهنگی های الزم  را  غذا و دارو را 

نیز انجام دهند که ارز به موقع در اختیارشان قرار بگیرد.«

آقاپور علیشاهی عنوان کرد:

60 درصد از پزشکان  اقدامی راستای 
نصب کارتخوان انجام نداده اند

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: »قانون برای همه یکسان است و استثنایی ندارد. پزشک، 
مهندس و وزیر نداریم هرکسی که از مالیات فرار کند باید 

با او رفتار شود .« مطابق قانون 
معصومه آقاپور علیشاهی در مورد فرار مالیاتی گفت: »مطالبق 
کشور  مالیاتی  سازمان  درآمد  بر  مالیات  قانون   202 ماده 
آنها  بدهی  میزان  که  مالیاتی  بدهکاران  خروج  از  می تواند 
بیشتر از 100 میلیون ریال است جلوگیری کند؛ قانون برای 
همه یکسان است و استثنایی ندارد. پزشک، مهندس و وزیر 
با  قانون  مطابق  باید  کند  فرار  مالیات  از  که  نداریم هرکسی 

او رفتار شود .«
افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  شبستر  مردم  نماینده 
به  کشور  در  مالیات  پرداخت  فعلی  شرایط  در  »متاسفانه 
درستی فرهنگ سازی نشده است؛ مردم انتظار دارند در مقابل 
مالیاتی که پرداخت می کنند خدمات گسترده ای دریافت کنند 
و از طرفی سازمان های مالیاتی احساس می کنند اکثریت مردم 
دیدگاه  مالیات  به  طرف  دو  هر  دیدگاه  دارند،  فرارمالیاتی 
درست و منطقی نیست، تا زمانی که فرهنگساری در پرداخت 
مالیات صورت نگیرد دیدگاه روشنی هم از پرداخت مالیات 
گرگ  تشخیص  اوصاف  این  تمام  با  داشت؛  نخواهد  وجود 
به سختی  میانه دیدگاه های مختلف  این فضا در  و میش در 

می گیرد.« صورت 
ماه  شهریور   15« کرد:  تاکید  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده 
گرفته  نظر  در  مطب ها  در  کارتخوان  نصب  مهلت  آخرین 
شده بود ولی تاکنون 60 درصد از پزشکان  اقدامی در این 

نداده اند.« انجام  راستا 
نوعی  مالیات  پرداخت  در  »باید  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
شفاف سازی صورت بگیرد که هم مالیات دهنده در جریان 
پرداختی خود قرار بگیرد و هم امور مالیاتی کشور که همه 
مردم  فرار مالیاتی ندارند. برخی از پزشکان هستند که نه تنها 
فرار مالیاتی ندارند بلکه در مناطق محروم هم خدمات رسانی 
می کنند و بیماران خود را رایگان ویزیت می کنند و در برخی 

از مواقع هزینه دارویی بیمار خود را هم پرداخت می کند.«
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معاون درمان وزیر بهداشت تشریح کرد؛

وضعیت تدوین سند بیماران نادر

مشاور معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »هدف غایی ورود 
فرآیندها، بازنگری و بهبود در چرخه ارائه خدمات است که 
باید از سیاستگذاری و برنامه نویسی آغاز و تا ارائه خدمت 

به گیرندگان ادامه یابد.«
جلسه  در  عسگری  نادر  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
بررسی فرآیندهای حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت که 
با مشارکت معاونت توسعه و با حضور معاونین و روسای 
ادارات ذی ربط حوزه درمان برگزاری شد، اظهار کرد: »معاونت 
درمان وزارت بهداشت با مشارکت معاونت توسعه، درصدد 
شناسایی و مدیریت فرآیندهای مرتبط با مشتری در عرصه 

درمان است.«
فرآیندها  دلیل مدیریت  به  این موضوع  »اهمیت  افزود:  وی 
کیفیت  مستمر  ارتقای  در  موثر  شیوه های  از  یکی  عنوان  به 
خدمات است که در معاونت توسعه با هوشمندی آغاز شده و 
پیگیری آن در حوزه درمان با توجه به مهارت اساتید، مدیران 

ارشد و اجرایی ادامه می یابد.«
مشاور معاون درمان گفت: »همکاران ما در دانشگاه های علوم پزشکی 
شیراز جهت شناسایی و بررسی فرآیندهای مرتبط با درمان در حوزه 

نمودار  از  بهره گیری  با  و  برداشته اند  موثری  گام های  دانشگاه  ستادی 
به  اشاره  با  عسگری  یافته اند.«  دست  موجود  فرآیندهای  به  سازمانی 
طبقه بندی و رویکردهای مختلفی که در شناسایی فرآیندها وجود دارد، 

تاکید کرد: »فرآیندهای اصلی، مدیریتی و پشتیبانی، روح 
اصلی خدمت در حوزه درمان محسوب می شوند.«

مشاور معاون درمان ادامه داد: »سه الیه فرآیندهای مرتبط 
با مشتری در حوزه درمان وجود دارد. الیه اول و اصلی، 
الیه سیاستگذاری، هدایت و برنامه ریزی است که در ستاد 
وزارت بهداشت انجام می شود. الیه دوم، مربوط به ستاد 
دانشگاهی است که با مشارکت همکاران در دانشگاه علوم 
الیه  است.  شده  احصا  آن  از  هایی  نمونه   شیراز  پزشکی 
سوم، فرآیندهای جاری صف است که شامل، فرآیندهای 
ارائه خدمات،  بیمارستان ها، درمانگاه ها، مراکز  موجود در 
موسسات پزشکی، کلینیک های اقماری و آزمایشگاه مرجع 

سالمت، می شود.«
وی تصریح کرد: »دستورالعمل، آیین نامه ها و استانداردها، 
فرآیندهایی هستند که به صورت غیرمستقیم با مشتری در 
ارتباطند و در صورت ارتقا، بهره وری را افزایش می دهند.«
مشاور معاون درمان در پایان عنوان کرد: »هدف غایی ورود فرآیندها، 
بازنگری و بهبود در چرخه ارائه خدمات است که باید از سیاستگذاری 

و برنامه نویسی آغاز و تا ارائه خدمت به گیرندگان ادامه یابد.«

مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت 
بهداشت با بیان اینکه آمار خودکشی در ایران نصف 
متوسط جهانی است، شش استراتژی طرح ملی پیشگیری 

از خودکشی را تشریح کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، احمد حاجبی در مراسم 
افتتاحیه برنامه پایلوت طرح ملی پیشگیری از خودکشی 
در استان لرستان، بیان کرد: »ارتقای کمی و کیفی خدمات 
ارائه شده در این برنامه یکی از مهم ترین مواردی است 

که بر آن تاکید داریم.«
وی ادامه داد: »افزایش روایی داده های ثبت شده، کاهش 
انگ اجتماعی مرتبط با اطالع رسانی، مدیریت انعکاس 
اخبار، کاهش دسترسی به روش های خودکشی و تقویت 
پژوهش های مرتبط با موضوع خودکشی، سایر موارد 

این استراتژی ها هستند.«
حاجبی با بیان اینکه شناخت از دکتر نیکبخت، رییس 
دانشگاه علوم پزشکی لرستان علت انتخاب این استان 

به عنوان پایلوت کشوری این طرح بود، تصریح کرد: »عملکرد دانشگاه 
علوم پزشکی لرستان در کاهش آمار خودکشی نسبت به گذشته قابل 

تقدیر است.«

وی اظهار کرد: »خوشبختانه استان لرستان ازاستان های بحرانی در آمار 
اعالم شده فاصله گرفته است که نشان از انتخاب درست برای پایلوت 

شدن طرح ملی پیشگیری از خودکشی دارد.«

مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت 
بهداشت عنوان کرد: »با توجه به نقش مهم اخبار منتشر 
تهییج موارد مشابه  بر  شده در خصوص خودکشی 
و عمومی، باید برنامه های توجیهی برای رسانه ها در 

مورد کیفیت انتشار اخبار تدوین و اجرا شود.«
حاجبی با اشاره به این موضوع که حلقه آویز کردن، 
رایج ترین  سموم  سایر  و  کش ها  حشره  از  استفاده 
روش های خودکشی در کشور هستند، عنوان کرد: 
»نقش سایر دستگاه های اجرایی به ویژه جهاد کشاورزی 
در کاهش آمار خودکشی بسیار حائز اهمیت است.«

وی گفت: »متأسفانه گروه سنی 15 تا 24 سال بیش 
ترین آمار اقدام به خودکشی در جهان و کشور هستند.«
حاجبی افزود: »آموزش و پرورش و وزارت علوم، 
وزارت  باید  پدیده  این  با  مقابله  و  پیشگیری  برای 

بهداشت را همراهی کنند.«
مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت 
بهداشت، آمار خودکشی در ایران را نصف متوسط جهانی اعالم کرد و 
گفت: »هر چند آمار ما از متوسط جهانی کمتر است، اما حتی یک مورد از 

این پدیده نیز قابل قبول نبوده و باید برای جلوگیری از آن اقدام کرد .«

مشاور معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد:

لزوم شناسایی و مدیریت فرآیندهای مرتبط با حوزه درمان جهت افزایش بهره وری

مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تشریح کرد:

شش استراتژی طرح ملی پیشگیری از خودکشی
آمار خودکشی در ایران، نصف متوسط جهانی است



3
شماره 1552 19 آذر 1398

عضو انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی:

تولید کنندگان  انجمن  عضو 
آزمایشگاهی  و  پزشکی  تجهیزات 
می توانند  فنی  »مسئولین  گفت: 
بروز  در  بازدارنده ای  بسیار  تأثیر 
واحدهای  در  تقلبات  و  تخلفات 
صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی 
کشور که در ارتباط مستقیم با حفظ 
سالمت مردم داشته باشند بااین حال 
در سازمان غذا و دارو با صرف نظر از 
اهمیت نقش مسئولین فنی با توجه 
به حضور مستمر و تمام وقت آنان، 
از حیث شرایط شغلی شان که ناامن، 
قراردادی و وابسته مستقیم مالی به 
کارفرما است، به آنان با دیده تحقیر 

نگریسته می شود.«
سالم  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
این  بیان  با  اسکویی  وحید  خبر، 
مطلب افزود: »این در حالی است 
که تغییر اساسی دیدگاه و رویکرد 
این  کارشناسان  و  مدیران  تمامی 
به  استانی  معاونت های  و  سازمان 
در  فنی  مسئولین  جایگاه  و  تأثیر 
صنایع غذایی، آرایشی بهداشتی و 
موجب  سالمت محور  محصوالت 
خواهد شد که ضمن آنکه بخشی 

از بار نظارتی نهادهای ناظر به طور مؤثر کاسته شود، در 
عین حال کیفیت و سالمت فراورده های صنایع مذکور و 
در نتیجه امنیت و سالمت جسمی و حتی روانی جامعه 

تضمین بهتری پیدا کنند.«
بازرسان  برخی  فعلی  شرایط  »در  داد:  ادامه  اسکویی 
به جای  به سازمان غذا و دارو  منتسب  یا کارشناسان 
این که مسئولین فنی یا مدیران کنترل کیفی شرکت های 
تأمین کننده و واحدهای صنعتی فعال در حوزه غذا یا 
آرایشی بهداشتی را همکار خویش بدانند، با جایگزینی 
رویکرد محدود کارگر- کارفرما بجای پذیرش فراگیر 
مسئول فنی به عنوان نماینده مستمر و تمام وقت نهادهای 
ناظر درآن واحد با توجه به تعهد قبل از شروع به کار 
ناظر- مسئول  نهاد  مثلث  در  دارو  معاونت غذا و  به 
فنی- کارفرما، خواه ناخواه موجب تضعیف جایگاه آنها 
امر چالش  همین  که  می شوند  تولیدی  واحدهای  در 

کوچکی نیست.«
تعاملی  درنهایت ساختار  این رویه  »ادامه  افزود:  وی 
نابهنجار را میان مسئولین فنی و شرکت های تولیدکننده 
ایجاد می کند که می تواند بسترساز بروز تقلب و تخلف 
باشد که سالمت جامعه را به طور مستقیم هدف قرار 
داده است. از سوی دیگر، یکی از نقاط ضعف، شکاف 
بین مسئولین فنی و تمامی دست اندرکاران سازمان غذا 
و دارو و معاونت های مربوطه از دیدگاه سلسله مراتب 
تا عملکرد در تمام سطوح تولید و نظارت است که 
تأثیر منفی خود را بر مقوله امنیت و سالمت جامعه 

دیر یا زود نشان می دهد.«
گفته  به  که  شرایطی  در  چرا  که  کرد  تأکید  اسکویی 

خود مدیران وزارت بهداشت، مسائل حوزه سالمت 
دستاویزی برای ایجاد جنگ روانی، تضعیف روحیه و 
بی اعتبار کردن انگیزه ها و کاستن از اقتدار ملی و تزریق 
روحیه یاس و ناامیدی در جامعه است؛ در سازمان غذا 
و دارو هنوز اصرار بر نادیده گرفتن مسئولین فنی و 
تأثیرگذاری آنان در این حوزه است!؟ حال آنکه بی راه 
نیست اگر ادعا کنیم »توجه بیشتر بر نقش این صنف 
و  ساده ترین  از  یکی  می تواند  آنان«  جایگاه  تثبیت  و 
کم هزینه ترین روش ها برای کنترل کیفیت محصوالت 

سالمت محور باشد.
شاهد  اخیر  روزهای  همین  »در  کرد:  تصریح  وی 
وزارت  ارشد  مدیران  تأکید  به رغم  برخی  که  بودیم 
بهداشت، با به راه انداختن شایعه درباره ناسالم بودن 
فراورده های بر پایه ذرت چگونه امنیت روانی جامعه 
را به سخره گرفتند. این در حالی است که اگر مردم 
بدانند افرادی تحت عنوان مسئول فنی،  نماینده و چشم 
بینا و حساس جامعه و نهادهای ناظر در شرکت های 
تولیدکننده محصوالت سالمت محور هستند و از سوی 
سازمان هایی چون سازمان غذا و دارو و استاندارد و ... 
هم به خوبی حمایت می شوند، به سیستم اعتماد بیشتری 

خواهند داشت و هر شایعه ای را نخواهند پذیرفت.«
اسکویی با بیان اینکه به رغم بروز همه این مسائل در 
وزارت بهداشت معلوم نیست چرا هنوز حقوق مسئولین 
فنی زیر پا گذاشته می شود و نقش آنان جدی گرفته 
نمی شود، ادامه داد: »ناگزیر این سؤال مطرح می شود که 
زمانی که یک مسئول فنی که امنیت و پشتوانه شغلی و 
حتی در برخی موارد امنیت جانی ندارد چگونه می تواند 
با کارفرمای متخلف خود برخورد کند که ابایی از تأمین 

و عرضه مواد غذایی ناسالم آلوده به انواع سموم همچون 
آفالتوکسین، باقیمانده آفت کش ها و مواد غیرمجاز ندارد؟ 
مسئول فنی با این سازوکار ناکارآمد چگونه می تواند مانع 
از ورود این محصوالت به چرخه غذایی مردم شود؟«
این  با طرح  پارس  پژوه  کیمیا ژن  مدیرعامل شرکت 
پرسش که »با تضعیف جایگاه مسئولین فنی که می توانند 
تضمین کننده  و  ناظر  سازمان های  قدرتمند  بازوهای 
سالمت کاالهای سالمت محور باشند، در صورت بروز 
تخلفات احتمالی چه کسی یا کسانی بجای شانه خالی 
کردن باید مسئولیت عواقب و لطمه های ناشی از آن 
در جامعه را بر عهده بگیرند؟؟«، گفت: »این آسیب ها 
گاه می تواند بسیار جبران ناپذیر باشد و کوچک ترین 
تخلفی ممکن است هزینه های روانی و درمانی باالیی 
را هم به  نظام سالمت و هم به خانواده ها تحمیل کند.«
شاهد  کارخانه ها  از  برخی  در  »متأسفانه  افزود:  وی 
آن هستیم که کارفرمایان حتی به مسئولین فنی اجازه 
اعمال نظر در خط تولید نمی دهند و حتی در مواردی 
اجازه ورود به خط در زمان فعالیت را از آنها سلب 
می کنند تا شاهد تخلفات نباشند و گزارشی از تولیدات 
ناسالم و غیربهداشتی آنها تنظیم نشود و این در حالی 
است که گاه کارشناسان سازمان غذا و دارو، دورادور 
آن  کنار  از  به راحتی  و  هستند  مسائل  این  در جریان 
عبور می کنند. از طرفی سازوکار سامان یافته محرمانه 
برای ثبت گزارش تخلف از طرف مسئولین فنی در 
معاونت های غذا و داروی سراسر کشور وجود ندارد.«
اسکویی تأکید کرد: »بنابراین اگر ما واقعًا به »پیشگیری 
قبل از درمان« اعتقاد داریم باید پیش از آنکه مسئولین فنی 
زیر دست و پای برخی تأمین کنندگان و تولیدکنندگان 

متخلف یا در نتیجه بی توجهی برخی 
مدیران و کارشناسان میانی سازمان 
غذا و دارو له شوند، شایسته است 
که حقوق فردی و قانونی این صنف 

به رسمیت شناخته شود.«
مستنداتی  »متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
این  می دهد  نشان  که  دارد  وجود 
در  سازمان یافته  به صورت  تخلفات 
این  حتی  ما  و  است  وقوع  حال 
مستندات را به وزیر بهداشت ارائه 
دادیم. نتیجه آنکه ایشان طی دو نامه از 
سازمان غذا و دارو خواستند که به این 
موضوع رسیدگی شود اما تاکنون هیچ 
سندی مبنی بر رسیدگی به موضوع 

وجود ندارد.«
پزشکی  تجهیزات  تولیدکننده  این 
داد:  توضیح  کشور  آزمایشگاهی  و 
»پس از دوندگی های بسیار، در حال 
حاضر سازمان غذا و دارو رسیدگی 
تثبیت  و  فنی  مسئوالن  به وضعیت 
جایگاه آنها را به یک تشکل بخش 
قدرت  که  کرده  واگذار  خصوصی 
الزم  قهریه  و  نظارتی  بازدارندگی، 
برای پرداختن به این امر و بر عهده 
گرفتن این وظیفه را ندارد. این مسئله 

کاماًل غیرقانونی است.«
اسکویی مدعی شد: »نکته دیگر اینکه به نظر می رسد در 
شرایط موجود این تشکل تالش می کند با صرف نظر از 
اولویت های اصلی، به جای پیگیری مشکالت اساسی و 
در اولویت مسئولین فنی در سطح کشور، مسائل فرعی 
مانند تأیید صالحیت مسئولین فنی و امثالهم را پیش 
بکشد و به گونه ای القا کند که انگار درصدد رفع مشکل 
است. این مسئله نه تنها حالل مشکالت مسئولین فنی 
امنیت محصوالت سالمت محور در حوزه  و تضمین 
احتمال  این  بلکه  نیست  بهداشتی  و  آرایشی  و  غذا 
وجود دارد که سالمت جامعه به نفع فرد یا افرادی به 

مخاطره جدی بیفتد.«
وی تأکید کرد: »در چنین شرایطی به نظر می رسد که 
الزم باشد مدیران ارشد وزارت بهداشت ازجمله مقام 
محترم وزارت به این موضوع ورود و به آن رسیدگی 
جدی و فوری کنند زیرا در غیر این صورت، همان 
بازرسان و مدیران میانی که بعضًا متخلف هستند، کل 

سیستم سالمت کشور را دچار اختالل می کنند.«
اسکویی تصریح کرد: »این خواسته بزرگی نیست که 
با  تدابیری ویژه و  با  متولیان نظام سالمت  مدیران و 
نظارت دقیق بر تأمین کنندگان کاالهای سالمت محور که 
در همه جای جهان زیر ذره بین های نهادهای متولی و ناظر 
مشغول به فعالیت هستند، بخشی از سالمت جامعه را که 
درگیر و متأثر از نقص عملکردی این حوزه است تأمین و 
تضمین کنند و بدین ترتیب از سرعت شیوع بیماری های 
غیر واگیر ازجمله انواع سرطان ها، بیماری های قلبی و 

عروقی و بیماری های گوارشی و ... بکاهند.«

اخبــار

رئیس سازمان غذا و دارو:

تسریع در تولید واکسن های مورد 
نیاز کشور ضروری است

رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به عقب ماندگی کشور در 
زمینه تولید واکسن، بر اهمیت استفاده از شرکت های قدیمی، 
جدید و دانش بنیان برای جبران این عقب ماندگی ها تأکید کرد 
یک  کشور  نیاز  مورد  واکسن های  تولید  در  »تسریع  گفت:  و 

ضرورت است.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز با بیان اینکه واکسن یکی 
از بخش های ارزبر کشور است، اظهار کرد: »بسیار دیر به این 
بخش مهم و بنیادی در کشور پرداخته شده است و باید زودتر 
در این بخش ورود پیدا می کردیم تا نیاز داخلی را در این مورد 

برطرف کنیم.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر شرکت های دانش بنیان متعددی 
انتقال دانش  یا از طریق  با استفاده از دانش فنی داخلی خود 
فنی خارجی به این موضوع ورود کرده و در حال برنامه ریزی 
برای سرعت دادن به تولید واکسن های مورد نیاز کشور هستیم.«

رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد: »امیدوارم طبق برنامه ریزی های 
انجام شده، طی دو یا سه سال آینده واردات واکسن را به حداقل 
رسانده و بخش اعظم آن را در داخل تولید کنیم. تفاهم و همکاری 
بسیار خوبی بین وزارت بهداشت، معاون فنی ریاست جمهوری و 
شرکت های دانش بنیان در حال انجام است و سازمان غذا و دارو 
در بخش ریگالتوری یا نظارت و تسهیلگری ورود کرده است.«
اکید داده اند  شانه ساز گفت: »وزیر بهداشت دراین باره دستور 
همچنین  و  واکسن  و  دارو  قدیمی  تولیدکنندگان  کمک  به  تا 
تولیدکنندگان جدید و دانش بنیان در این حوزه، بتوانیم کشور 

را بی نیاز کنیم.«
وی اظهار داشت: »در حوزه واکسن عقب ماندگی زیادی داریم 
و باید حرکت همه جانبه ای را انجام دهیم؛ این گونه نیست که 
محصوالت قدیمی ارزش تولید نداشته باشند، بلکه آن ها هم 
در حال  برنامه ریزی ها  طبق  این ها  همه  و  دارند  تولید  ارزش 

پیش رفتن هستند.«
یا  دانش بنیان هم خواسته  »در شرکت های  داد:  ادامه  شانه ساز 
ناخواسته ممکن است عدم توفیق هایی وجود داشته باشد. ممکن 
است شرکتی علی رغم تمام تالش خود نتواند دارویی تولید کند، 
بر این اساس نباید همه تخم مرغ های خود را در یک سبد بگذاریم 

و از شرکت های جایگزین دیگر هم استفاده کنیم.«
رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد: »وقتی شانس موفقیت تولید 
یک واکسن پایین است نباید آن را فقط به یک شرکت واگذار 
کنیم بلکه باید شرکت های دیگر را نیز به بازی بگیریم تا اگر 
شرکت ها  دیگر  کند  پیدا  دست  موفقیت  به  نتوانست  شرکتی 
بتوانند از شانس الزم برای موفقیت برخوردار شوند.« وی یادآور 
شد: »در مورد تخلف در حوزه تولید واکسن به عنوان سازمان 
غذا و دارو بی اطالع نیستیم و اقدامات خاصی را در این حوزه 

انجام می دهیم.«

دبیر کل جمعیت هالل احمر تشریح کرد؛

سهم هالل در واردات داروهای خاص
دبیر کل جمعیت هالل احمر با اشاره به نقش این سازمان در 
واردات دارو، گفت: »هالل احمر عمدتًا داروهای خاص مورد 

نیاز بیماران خاص را از خارج از کشور وارد می کند.«
به گزارش سپید، محمودرضا پیروی در گفت وگو با ایسنا،  درباره 
وضعیت تأمین دارو از سوی هالل احمر با وجود تحریم های 
هم  و  بهداشت  وزارت  هم  گفت:  کشورمان،    علیه  آمریکا 
هالل احمر جمهوری اسالمی هر دو در تأمین داروهای مورد 

نیاز کشور سهیم هستند.«
وی با بیان اینکه هالل احمر عمدتًا داروهای خاص مورد نیاز 
بیماران خاص را از خارج از کشور وارد می کند، افزود: »البته 
برخی از این اقالم را هم وزارت بهداشت تأمین می کند؛ بنابراین 
تجهیزات  و  می کنیم  وارد  را  خاص  بیماران  داروهای  برخی 
بیماران  برای  هم  را  همودیالیز  صافی  مانند  پزشکی  مصرفی 

خاص تولید می کنیم.«
راه  سر  بر  تحریم ها  که  محدودیت هایی  به  اشاره  با  پیروی 
واردات داروی بیماران ایجاد کرده است،   تأکید کرد: »مهم ترین 
انتقاالت و  مشکلمان در تحریم ها این است که اجازه نقل و 
تبادالت پولی داده نمی شود و به همین دلیل در مواقعی ممکن 
است در واردات دارو هم دچار مشکل شویم. چنین تحریم هایی 

واقعًا ظالمانه است.«
این  بودجه ای  وضعیت  درباره  هالل احمر  جمعیت  کل  دبیر 
سازمان نیز گفت: »در کشور تمام دستگاه ها ازجمله هالل احمر 
با توجه به شرایط اقتصادی خاصی که داریم، شاید نتوانند از 
نظر بودجه ای نسبت به سال های پیش رشد قابل توجهی داشته 
باشند. در این زمینه نیازمند صرفه جویی و مدیریت منابع مالی 
و انسانی است.« وی درباره درخواست بودجه ای این سازمان 
»این موضوع بحثی کارشناسی است و ردیف های  نیز گفت: 
مختلفی برای هالل احمر وجود دارد که باید در مجلس شورای 
اسالمی مطرح شود و سازمان برنامه وبودجه آن را بررسی کند.« 
پیروی اضافه کرد: »بودجه سال 1398 سازمان هالل احمر هم 

به طور کامل تخصیص داده نشده است.«

سازمان غذا و دارو عامل تضعیف جایگاه مسئولین فنی است

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »واردات واکسن آنفلوانزا در 
سالجاری نسبت به سال گذشته 3۰ درصد افزایش داشته است.«

 به گزارش سپید،  کیانوش جهانپور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با بیان اینکه آنفلوانزا هر سال قربانی می گیرد، اما هیچ سالی 
»امسال وزارت  اظهار کرد:  منتشر نمی شد،  آمار مرگ ومیر هفتگی 
بهداشت همان اطالعاتی که هفتگی برای سازمان جهانی بهداشت 

ارسال می کند، در اختیار افکار عمومی قرار داده است.«
وی ادامه داد: »سال 9۴ بیش از 2۴8 نفر در اثر آنفلوانزا در ایران فوت 
کردند در مهروموم های 95، 9۶ و 9۷ هم شدت ویروس نسبت به 
امسال به مراتب کمتر بود.« سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره 
به افزایش واردات 3۰ درصدی واکسن آنفلوانزا نسبت به سال قبل 
گفت: »پارسال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واکسن آنفلوانزا وارد کشور 

شد که از این تعداد ۴۰۰ هزار عدد در پایان زمستان امحا شد. سالیانه 
ساالنه 2۰۰ تا ۴۰۰ هزار واکسن برای گروه های در معرض خطر در 

شبکه های بهداشتی توزیع می شود.«
جهانپور ادامه داد: »در سال جاری یک میلیون و 8۶۰ هزار واکسن 
آنفلوانزا وارد کشور شد و زمان ورود واکسن به بازار دو هفته نسبت 
اما امسال به خاطر اطالع رسانی علی رغم  به سال قبل زودتر بود، 
تبلیغات ضد واکسن 55 درصد بیش از پارسال تلقیح صورت گرفت.« 
آنفلوانزا  نیست همه جامعه واکسن  قرار  »هیچ گاه  تأکید کرد:  وی 
تزریق کنند و میزان واکسن آنفلوانزا به میزان جمعیت ایران نیست، 
افراد سالم و کل جمعیت  چون ضرورتی برای تزریق واکسن در 
کشور وجود ندارند، اما برخی در تالش هستند واکسن باقی مانده در 

شرکت های تولیدکننده واکسن آنفلوانزا را به مردم ایران بفروشند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو  اعالم کرد؛

رشد ۳۰ درصدی واردات واکسن آنفلوانزا در سال جاری

الیحه بودجه 99 روز گذشته تقدیم مجلس شورای اسالمی شد و طبق 
متن منتشر شده از این الیحه، 5۴5 میلیارد تومان به عنوان یارانه دارو و 

خشک برای سال 99 پیشنهاد شده است.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، در حالی یارانه 5۴5 میلیارد تومانی برای 
دارو و شیر خشک در سال آینده پیشنهاد شده  که این رقم در سال گذشته 
بالغ بر 5۰۰ میلیارد تومان در بودجه ساالنه بوده است. بنا به اعالم سازمان 

غذا و دارو، یارانه دارو شیر خشک در سال 99 حدود 9 درصد افزایش 
خواهد داشت. همچنین ارز در نظر گرفته شده برای دارو همچنان ارز ۴2۰۰ 
تومانی است. این در حالی است که صاحبان صنایع دارویی خواستار آزاد 
شدن ارز دارو بودند. این در شرایطی است که بنابر اعالم وزیر بهداشت، 
در حال حاضر 9۷ درصد از داروهای مورد نیازمان را در داخل کشور 
تولید می کنیم و حدود 3 درصد آن وارداتی است. همچنین به اذعان وزیر 

بهداشت، در سال 139۷، 9۷ درصد داروی تولید داخل، 55۰ میلیون دالر 
و سه درصد داروهای وارداتی نیز بیش از 1.3 میلیارد دالر ارزبری داشته اند. 
بنابر اعالم رئیس سازمان غذا و دارو نیز در حال حاضر حدود 13۰۰۰ 
داروخانه در کشور وجود دارند که 12۰۰۰ مورد از آن ها، داروخانه های 
ارائه  محروم  و  برخوردار  از  اعم  مناطق  همه  در  که  هستند  خصوصی 

خدمت می کنند.

سهم دارو از یارانه  الیحه بودجه سال ۹۹



دیوان عدالت اداری در اقدامی عجیب مرخصی 
زایمان ۴ ماهه »پزشکان طرحی« را حذف کرد. 
این اقدام درحالی صورت می گیرد که پیش از ابالغ 
این مصوبه پزشکان طرحی می توانستند از این 
فرصت چهارماهه برای فرزندآوری استفاده کنند.
به گزارش سپید به نقل از فارس، چندی پیش 
بود که وزیر بهداشت طی نامه ای به رهبر معظم 
افزایش  برای  برنامه های وزارتخانه اش  انقالب 
جمعیت را تشریح و ایشان نیز در پاسخ اعالم 
کردند: »با تشکر از اقدامات، مقتضی است قوانین 
و دستورالعمل های مورد نیاز مشخصاً ذکر شود 

تا اقدام مناسب نسبت به آنها صورت گیرد.«
از سوی دیگر چندی پیش نیز وزیر بهداشت با 
بیان اینکه جهت مرتفع شدن این دغدغه باید 
برنامه محور حرکت کرد و از ظرفیت های بین 
بخشی و هم افزایی بخش های مختلف حاکمیت 
گروه های  »باید  گفت:  گرفت،  بهره  جامعه  و 
هدف برای رشد جمعیت و فرزندآوری را باز 
تعریف کرد و روی گروه هایی مانند زوج هایی 
که فرزند می خواهند اما بعلت ناباروری این امر 
محقق نشده است ، افرادی که ازدواج کرده اند 
اما به هردلیل فرزند نمی خواهند و فرزندآوری 
نیز خانواده های تک  و  تاخیر می اندازند  به  را 
فرزند، برای رشد جمعیت، تمرکز بیشتری کنیم 
و تسهیالتی برای آنها ایجاد کنیم تا در سنین 
مطمئن باروری، تشویق به فرزندآوری شوند.« 
توجه به موضوع فرزندآوری تنها به سخنان وزیر 
بهداشت محدود نمی شود بلکه، سایر مسئوالن 

نیز بارها در صحبت هایشان شعارهایی از جنس تمرکز 
بر افزایش جمعیت کشور را سر داده اند.

با توجه به صحبت های مسئوالن و سیاست های افزایش 
جمعیت، دیوان عدالت اداری در اقدامی عجیب مرخصی 
زایمان ۴ ماهه پزشکان طرحی را حذف کرد، این اقدام 
درحالی صورت می گیرد که پیش از ابالغ این مصوبه 
پزشکان طرحی می توانستند از این فرصت چهارماهه 
استفاده کنند؛ این موضوع درحالی مطرح شده است که 
مرخصی زایمان این پزشکان بر خالف سایر اقشار 9 
ماهه نبوده و این افراد می توانستند تنها از یک مرخصی 

۴ ماهه استفاده کنند.
در متن این مصوبه آمده است:

»برابر با مفاد رای مزبور اساسا ایام بهره مندی از مرخصی 
زایمان به عنوان دوره تعهد خدمت قابل احتساب نیست؛ 
و در قوانین موضوعه اختیاری برای وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی پیش بینی نشده است تا بتواند مدتی 
از مرخصی زایمان پزشکان متخصص متعهد خدمت را 
به عنوان قسمتی از طول دوره تعهد خدمت احتساب 
کند، مراتب جهت استحضار و اعمال در مدت تعهد 

دستیاران ایفاد می گردد.«
این موضوع درحالی مطرح می شود که پزشکان  معتقدند 
با اجرای این اقدام فرصت فرزندآوری از پزشکان گرفته 
خواهد شد و این موضوع مخالف سیاست های جمعیتی 

است.
مائده پرویزی متخصص اعصاب و روان در خصوص 
لغو مرخصی زایمان توسط دیوان عدالت اداری، توضیح 
داد: »پزشکان پس از طی کردن دوره پزشکی عمومی، 
باید حدود دو سال دوره طرح خود  قانون  براساس 
را بگذرانند و طبق قانونی که مجلس تصویب کرده 
است، پس از طی کردن این مراحل، در مدارج باالتر 
نیازی به گذراندن طرح ندارند.« وی افزود: »وزارت 
بهداشت با تدوین آئین نامه ای داخلی بر خالف قانون 
مجلس، تعهد محضری از متخصصان می گیرد تا آنها 
در رشته های تخصصی بیش از نیم تا دو برابر مدت 
تحصیل خود را خدمت کنند. براساس این آئین نامه، 

پزشکان مجددا وارد گذراندن دوره طرح می شوند و از 
آنجا که در این دوران عموم متخصصان زن در دوران 
ازدواج  و بارداری قرار می گیرند، نیازمند استفاده از 
مرخصی زایمان با تسهیالت آن هستند، در دوره وزیر 
بهداشت قبلی، وزارتخانه اعالم کرده بود که پزشک 
متخصص ضریب کای متعهد  به خدمت به ازای هر 
فرزند چهار ماه می تواند از مرخصی زایمان با حقوق 
و احتساب دوره خدمت مانند سایر مشاغل استفاده کند 
که در آن دوران تعدادی از پزشکان برای اعتراض به 
این موضوع  به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا 
بتوانند مدت زمان مرخصی زایمان را مانند تمام زنان 

شاغل در کشور به 9 ماه برسانند.«
این متخصص اعصاب و روان ادامه داد: »در آن دوران 
رأی های متفاوتی از شعب مختلف درباره این شکایت 
آمد، دیوان  به وجود  صادر شد و وقتی اختالف نظر 
عدالت اداری، رأی وحدت رویه را در هیأت عمومی 
صادر کرد که براساس آن، همین چهار ماه مرخصی 
زایمان با احتساب حقوق و دوره تعهد نیز لغو شد، به 
دلیل اینکه این پزشکان تعهد محضری امضا کرده اند و 
به واسطه این تعهد این افراد متفاوت از سایر مشاغل 
دانسته شده اند، با اعالم این موضوع عمده پزشکان زن 
با مشکالت عدیده ای مواجه شدند و بسیاری از آنها 
که در شهرهای دوردست مشغول به خدمت هستند، 
مجبورند به همراه فرزند خود در این مناطق حضور 
یابند و عده ای دیگر نوزاد خود را در شهر دیگری نزد 
خانواده گذاشته و خود به شهر محل خدمت می روند.«
پرویزی گفت: »ریشه این مشکالت همان تعهد ضریب 
کا بوده که هر چند مصوبه ای داخلی در وزارت بهداشت 
است به نظر ناقض قانون مجلس می باشد. هر چند طبق 
قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان 
ایرانی، همه ایرانیان باید معادل سال های تحصیل خود 
به کشور خدمت کنند، اما این مسئله فقط برای چند 
رشته در قالب طرح اجباری اجرا می شود، و از میان فقط 
پزشکانند که پس از گذراندن طرح اجباری دوره پزشکی 
عمومی، در صورت ادامه تحصیل در مقطع تخصص و 

فوق تخصص، بر خالف قانون مجلس دوباره و سه باره 
ملزم به گذراندن طرح اجباری می شوند.« وی اظهار 
باشیم که در سال اول تولد،  »باید توجه داشته  کرد: 
وضعیت شیرخوار بسیار حساس بوده و حضور مادر 
جهت جلوگیری از آسیب های شدید جسمی و روانی 
ضروری است. با این طرح ناپخته، سالمت کودکان به 
خطر خواهد افتاد. از نومادرانی که تحت چنین استرس 
شدیدی هستند نمی توان انتظار داشت که بتوانند با کیفیت 
مناسبی به ارائه خدمات سالمت بپردازند. فی الواقع اجرای 
این طرح مغایر با شعارهای افزایش جمعیت و به نظر 

نوعی تبعیض شغلی و جنسیتی است.«
سمانه آصفی متخصص کودکان درباره لغو مرخصی 
زایمان برای نیروهای متخصص طرحی توضیح داد: 
»در حالی این اتفاق رخ داده است که بسیاری از کارمندان 
دولت از 9 ماه مرخصی زایمان استفاده می کنند. وضعیت 
کاری پزشکان طرحی در حال حاضر دشوار است، به 
دلیل اینکه آنها مجبورند 23 روز در ماه را در مراکز 
درمانی فعالیت کنند و همین موضوع کار را برای افرادی 
که دارای فرزند نوزاد هستند دشوارتر می کند، ما در 
گذشته حتی اگر یک روز اضافه تر از چهار ماه مرخصی 
زایمان استفاده می کردیم، باید آن را جبران می کردیم و 
در آن دوران نیز چیزی به عنوان مرخصی استعالجی 
نداشتیم.« وی افزود: »بسیاری از پزشکان طرحی در 
شهرهای دوردست مشغول به فعالیت هستند، همین 
موضوع باعث می شود که این پزشکان برای نگهداری 
از فرزندانشان دست به دامان پرستاران شوند که همین 
امر نیز هزینه زیادی را به آنها تحمیل خواهد کرد، اغلب 
پزشکان پس از طی کردن دوران رزیدنتی و اینترنی اقدام 
به فرزندآوری می کنند، پس از این زمان نیز اگر پزشک 
خانمی اقدام به فرزندآوری نکند، از لحاظ سنی و جسمی 
دیگر قادر به تولد فرزند نخواهد بود، لذا توقع می رود 
وزارت بهداشت و سایر نهادهای مربوطه این موضوع را 
به طور جدی پیگیری کنند، اجرای این مصوبه برخالف 
سیاست های افزایش جمعیت به شمار می رود و ما با 
اجرای این قانون، فرزندآوری برای قشر فرهیخته ای را 

با مشکل مواجه خواهیم کرد.«
نرگس عباس زاده متخصص قلب و عروق گفت: 
»نوزادان پس از تولد نیاز دارند که از شیر مادر 
زایمان  مرخصی  از  که  فردی  و  کنند  تغذیه 
برخوردار نباشد نمی تواند رسیدگی کاملی به 
فرزند خود داشته باشد، ما خودمان پزشک هستیم 
و همواره به مردم توصیه می کنیم که فرزندانشان 
از شیر مادر تغذیه کنند. نکته طنز اینجاست که 
حال ما خودمان از این موضوع محروم شده ایم، 
حضور مادر در کنار نوزاد منجر به پیشگیری 
از بروز آسیب های روانی و جسمانی در آینده 
خواهد شد، عموم خانم های پزشک پس از طی 
کردن درس و طرح خود اقدام به فرزندآوری 
می  کنند، به طوری که در بهترین حالت، اغلب 
این افراد تصمیم می گیرند در سنین 30 سال به 
باال ازدواج یا تشکیل خانواده دهند و از نظر 
پزشکی فرزندآوری باالی 30 سال خطراتی را 

در پی خواهد داشت.«
تنها  نه  طرح  این  »اجرای  کرد:  اظهار  وی 
فرزندآوری برای قشر تحصیلکرده را تسهیل 
نخواهد کرد، با اجرای این موضوع، مشکالت 
عمده ای برای این پزشکان ایجاد خواهد شد 
و این قانون در حالی اجرایی خواهد شد که 
سایر مشاغل و پرسنل کادر درمان با وجود 
اینکه باید دو سال خدمت طرح را بگذرانند، 
از 9 ماه مرخصی زایمان و یک ماه مرخصی 
استعالجی برخوردارند، پزشکی که همواره به 
دلیل مشغله کاری درگیر کارهای درمانی و 
بیمارستانی است، نمی تواند فرصت کافی برای تربیت 
فرزند داشته باشد و ما به این نکته نیز اعتراض داریم 
که گذراندن دو سال طرح در دوران تخصص مغایر با 
قانون بوده و ضروری است این آئین نامه داخلی وزارت 
بهداشت اصالح شود، این نکته را نیز حتی در صورت 
اجرا شدن این قانون باید درنظر داشته باشیم که افرادی 
که در حال حاضر باردار هستند یا فرزند آنها متولد شده، 

نباید مشمول این قانون به شمار روند.«
مسؤوالن وزارت بهداشت معتقدند که این موضوع رای 
دیوان عدالت اداری بوده و وزارت بهداشت ملزم به 

اجرای این قانون است.
کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت 
بهداشت، در این خصوص گفت: »دیوان عدالت اداری 
بر اساس قوانین این رای را صادر کرده است و در 
واقع این رای نقض بخشنامه قبلی وزارت بهداشت 
مبنی بر احتساب چهارماه از هر دوره مرخصی زایمان 
بعنوان تعهد خدمت پزشکان است.« وی افزود: »وزارت 
بهداشت موظف است بر اساس قوانین این را اجرا کند، 
دیوان عدالت اداری از جایگاه قانونی خود به این نتیجه 
رسیده است که موضوع بخشنامه وزارت بهداشت مبنی 
بر پذیرش ۴ ماه مرخصی زایمان متخصصین طرح دیگر 
به عنوان دوره تعهد خدمت از اختیارات وزارت بهداشت 
نبوده و وفق مقررات این رای الزم االجراست اگرچه به 
لحاظ تدبیری و سیاست های جمعیت ممکن است این 

رای با نظر وزارت بهداشت منطبق نباشد.«
خبرنگار فارس برای پیگیری بیشتر این موضوع با قاسم 
جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت ارتباط تماس 
گرفت که وی از ارائه توضیحات درخصوص این قانون 
خودداری کرد و گفت: »الزم است پزشکان به جای 
مطرح کردن این موضوعات با رسانه ها موضوع را از 

ما پیگیری کنند!« 
حال باید دید نمایندگان مجلس و وزارت بهداشت برای 
تسهیل فرزندآوری پزشکان چه اقدامی انجام خواهند 
داد و آیا اقدام جدی برای اصالح این رویه صورت 

خواهد گرفت؟

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت اعالم کرد؛

اختصاص 1500 میلیارد ریال 
برای رفع مشکل تغذیه دانشجویان 

دانشگاه های علوم پزشکی
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: »با پیگیری های انجام شده و 
همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ 1500میلیارد ریال 
با هدف جبران افزایش هزینه های تغذیه دانشجویی دانشگاه های 

علوم پزشکی در نظر گرفته شده است.«
نژاد ضمن  تقوی  سیدکامل  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
افزود: »به منظور حمایت و تکریم  گرامیداشت روز دانشجو، 
از مقام دانشجو و رفع کمبودها و تنگناهای حوزه دانشجویی 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مبلغ یاده شده برای اولین بار 

از محل هدفمندی یارانه ها اختصاص داده شد.«
وی همچنین یادآور شد: »این مبلغ براساس تعداد دانشجویان و 
برآورد میزان نیاز دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور توزیع 

و تخصیص داده می شود.«
برای  کشور،  بودجه  قانون  در  و  جاری  سال  در  است  گفتنی 
فعالیت های رفاهی و تغذیه دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی 
مبلغ 2500 میلیارد ریال اعتبار، مصوب شد که با اضافه شدن مبلغ 
1500میلیارد ریال، این رقم معادل 60 درصد حجم این اعتبار را 

برای دانشگاه های علوم پزشکی تقویت می کند.«

گالیه پزشکان شیرازی
 از پرداخت نشدن کارانه ها

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز گفت: »تعداد 
بیش از یکصد نفر از اعضای هیات علمی و پزشکان دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز نامه ای را تهیه کرده بودند و قرار بر این 
بود که اعمال جراحی الکتیو "غیر اورژانسی" از امروز به دلیل 
پرداخت نشدن مطالبات و کارانه های آنها انجام نشود که این 

موضوع با تغییر رئیس این دانشگاه لغو شده است.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، مسیح درباره نامه منتشر شده 
این دانشگاه در زمینه پرداخت  از سوی اعضای هیأت علمی 
نشدن کارانه ها و لغو اعمال جراحی غیراورژانسی از روز دوشنبه 
در مراکز درمانی شیراز توضیح داد: »تعداد بیش از یکصد نفر 
از اعضای هیأت علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
نامه ای را تهیه کرده بودند و قرار بر این بود که اعمال جراحی 
الکتیو "غیر اورژانسی" از امروز به دلیل پرداخت نشدن مطالبات 
و کارانه های آنها انجام نشود که این موضوع با تغییر رئیس این 

دانشگاه لغو شده است. «
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: »پرداخت 
کارانه ها یکی از واضح ترین مشکالت موجود در دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز به شمار می رود، افزود: »در حال حاضر شرایط 
اعضای هیأت علمی  به قدری دشوار شده که  کاری پزشکان 
دانشگاه که وظیفه آموزش، پژوهش و درمان را برعهده دارند، 
باید نگران مسائل مالی و پرداخت کارانه ها باشند.« وی افزود: »ما 
معتقدیم که نباید بین پرداخت کارانه های پزشکان در شهرهای 
مختلف تبعیض وجود داشته باشد، به طور مثال  دانشگاه های 
علوم پزشکی شهر تهران پرداخت کارانه شان با اختالف زمانی 
معقولی بین سه الی شش ماه انجام می شود، در حالی که آخرین 
پرداختی کارانه در بیمارستان نمازی شیراز مربوط به اردیبهشت 
ماه سال 97 است.«شفا با انتقاد از این موضوع که پرداختی های 
این دانشگاه حدود 16 الی 19 ماه به تعویق افتاده است گفت:  
«اعضای هیأت علمی معتقدند اگر شرایط اقتصادی کشور دشوار 
شده،  در شهرهای دیگر نیز باید این موضوع احساس شود، اما 
متأسفانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز توجهی به این موضوع 
نداشته است که این امر بی عدالتی و تبعیض به شمار می رود.«

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان اضافه 
کرد: »بارها در این زمینه جلساتی با رئیس دانشگاه برگزار شده 
بود، اما متأسفانه به نتیجه نرسیده بودیم. ما در این نامه اعالم 
کردیم که به دلیل فشارهای موجود، جراحی های غیراورژانسی 
اینکه حل کردم مسئله کارانه  را تعطیل خواهیم کرد،  به دلیل 
پزشکان کار دشواری نیست، انتشار این نامه به معنای تهدید و 
ایجاد نگرانی برای بیماران نبوده و ما اعالم کرده بودیم که طبق 
ساعات عادی فعالیت خود را ادامه خواهیم داد و از سوی دیگر 
انتظار داریم وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شرایط 

دشوار پزشکان این مجموعه را درک کنند.«

اخبــار
شماره 1552 19 آذر 1398
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با رای دیوان عدالت اداری

بخشنامه وزیر بهداشت درباره مرخصی زایمان ۴ ماهه  پزشکان طرحی ابطال شد

مدیر دبیرخانه اخالق پزشکی سازمان نظام پزشکی گفت: »امروزه اخالق 
پزشکی در سلول های بنیادی، فناوری و سالمت بیماران و حتی بیوتکنولوژی 
مطرح شده است و رعایت اخالق پزشکی از بروز مسائل و تخلفات به طور 
کامل پیشگیری می کند به همین دلیل سازمان نظام پزشکی اهمیت و توجه 

ویژه ای به این موضوع دارد.«
به گزارش سپید، سعید بیرودیان گفت: »امروزه اخالق پزشکی به عنوان 
یک رشته در موضوعات مختلف پزشکی مطرح شده است که اهمیت 
زیاد آن به دلیل ارتباطش با مسائل بین پزشک و بیمار است، به همین 
دلیل راهنما های عمومی اخالق حرفه ای با هدف بهبود روابط بین پزشک 
و بیمار تدوین شده است.« مدیر دبیرخانه اخالق پزشکی سازمان نظام 
پزشکی ادامه داد: »امروزه اخالق پزشکی در سلول های بنیادی، فناوری و 
سالمت بیماران و حتی بیوتکنولوژی مطرح شده است و رعایت اخالق 
پزشکی از بروز مسائل و تخلفات به طور کامل پیشگیری می کند به همین 
دلیل سازمان نظام پزشکی اهمیت و توجه ویژه ای به این موضوع دارد.« 

وی افزود: »از دیگر موضوعات مهم مرتبط با اخالق پزشکی بحث تصمیم 
گیری درباره مرگ های اختیاری بیماران و بررسی مسائل مختلف مانند جدا 
کردن دستگاه است و در کشورمان این رشته در مقطع دکترا از سال 87 مورد 
توجه قرار گرفت و راه اندازی شد و پیش از آن فلوشیپ اخالق پزشکی در 
دانشگاه های کشورمان تدریس می شد و هدف از ایجاد آن تربیت نیرو در 
زمینه های مختلف پزشکی و رعایت اخالق در این حرفه بود تا همکاران 
ما بتوانند بهترین تصمیم گیری در زمینه مسائل حساس و مهم بیماران  را 
بگیرند.« به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی بیرودیان در پایان 
گفت: »خوشبختانه در دانشگاه های علوم پزشکی تهران، بهشتی، ایران و 
حتی شیراز اقدامات خوبی در زمینه اخالق پزشکی و موضوعات مرتبط 
با آن گرفته شده است و این دانشگاه ها در این زمینه پیشرو هستند، سازمان 
نظام پزشکی برنامه های مختلفی در زمینه اخالق پزشکی دارد که یکی از 
آن ها تدوین راهنمای عمومی اخالق حرفه ای است و کار های خوبی در 

این زمینه و با هدف آموزش اخالق حرفه ای پزشکی انجام گرفته است.«

مدیر دبیرخانه اخالق پزشکی سازمان نظام پزشکی:

راهنما ی عمومی اخالق حرفه ای با هدف بهبود روابط بین پزشک و بیمار تدوین شد


	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)

