
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.«

خانه ملت
شماره 1552 19 آذر 1398
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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


