
حال  »در  گفت:  بهداشت  وزیر 
ایام  از سخت ترین  یکی  حاضر 
بعد از انقالب را تجربه می کنیم 
اما امسال با وجود همه سختی ها، 
1000 پروژه بهداشتی و درمانی 
در کشور افتتاح می شود و طرحی 
با عنوان 20 در 50 شکل گرفته و تا 
20 هفته که به هفته سالمت منتهی 
عمرانی  پروژه   1000 می شود، 
افتتاح  کشور  در  حوزه سالمت 

می شود.«
به گزارش وبدا، سعید نمکی در 
پروژه های  همزمان  افتتاح  آیین 
بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم 
پزشکی سبزوار که در مرکز جامع 
خدمات سالمت شهری کوشک 
سبزوار برگزار شد، اظهار داشت: 
»اولویت ما در افتتاح پروژه های 
بهداشتی و درمانی، مناطق کمتر 
توسعه یافته و نسبتا محروم است. 
در سال کمبود منابع، افتتاح این 
تعداد پروژه بسیار ارزشمند است 
حرمت  خدا،  لطف  مدیون  که 

شهدا  خانواده های  و  جانبازان  دعای  شهدا،  خون 
و ایثارگران، کمک خیرین و تالش مسئوالن است.«
نظام  در  تازه ای  رکورد  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
»امسال  کرد:  اضافه  می شود،  ثبت  کشور  سالمت 
8100 تخت بیمارستانی در کشور با اولویت مناطق 
محروم و کمتر توسعه یافته افتتاح می شود. از سال 
به  بیمارستانی  تخت  هزار   27 حدود   97 تا   92
شد.  اضافه  کشور  بیمارستانی  تخت های  مجموعه 
حداکثر تختی که در سال های اخیر، اضافه می شد 
حدود 4500 تخت بیمارستانی بود اما امسال 8100 
در  جدید  بیمارستانی  تخت  هزار   6 آینده  سال  و 

بهره برداری می رسد.« به  کشور 
منطقه  شهدای  ویژه  به  شهدا  »تمام  افزود:  نمکی 
طول  در  شیعه  نهضت  در  واالیی  نقش  سبزوار، 
که  زنانی  بزرگ  و  مردان  بزرگ  به  داشتند.  تاریخ 
چندی  می فرستم.  درود  برخاسته اند،  خطه  این  از 
پیش متنی را در مقدمه کتاب هبوط زنده دکتر علی 
شریعتی می خواندم که نوشته بود: مرا کسی نساخت، 
خدا ساخت؛ نه آن چنان که کسي مي خواست، که 
من کسي نداشتم. کسم خدا بود، کس بي کسان.«

نظام  دستاوردهای  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
گفت:  اسالمی،  انقالب  از  بعد  دوران  در  سالمت 
»در عرصه هایی مانند کاهش مرگ و میر کودکان و 
زنان به عنوان گروه های آسیب پذیر و افزایش طول 

با  امید  تدبیر و  بودیم. دولت  پیشتازان  عمر، جزو 
طرح تحول نظام سالمت برای کاهش پرداخت از 
جیب مردم، توسعه زیرساخت ها در نقاط کمتر توسعه 
یافته، ماندگاری تیم پزشکی در نقاط دورافتاده و 
رسیدگی به وضعیت بیماران خاص و صعب العالج، 

گام های بزرگی را برداشت.«
نظام  تحول  دوم طرح  گام  »در  کرد:  اضافه  نمکی 
تقدم  عنوان  تحت  را  جدیدی  حرکت  سالمت، 
پیشگیری بر درمان و درمان سرپایی بر بستری آغاز 
ملی  بسیج  امسال،  برنامه های غیرواگیر  کردیم. در 
اساس  بر  و  شد  اجرا  کشور  در  فشارخون  کنترل 
 50 بتوانیم  اگر  که  می کردیم  بینی  پیش  برآوردها، 
درصد از جمعیت 30 تا 70 ساله کشور را تحت کنترل 
فشارخون قرار دهیم، دستاورد بزرگی داشته ایم اما 
نفر  هزار   600 و  میلیون   30 از  بیش  خوشبختانه 
کنترل  تحت  سنی،  بازه  این  در  کشور  از جمعیت 
فشارخون قرار گرفتند و سبزوار، یکی از پیشتازان 

این طرح بزرگ ملی بود.«
الکترونیک  پرونده  »استقرار  کرد:  خاطرنشان  وی 
از  مانده  جای  بر  تکلیف  یک  عنوان  به  سالمت 
برنامه پنجم و ششم توسعه، در دستور کار وزارت 
بهداشت قرار گرفت و خوشبختانه امسال در  پایان 
بهار با حضور رییس جمهور، مستقر شد و امروز 
گام های بعدی را برای استقرار پزشکی خانواده و 

نظام ارجاع بر می داریم.«

"هرخانه یک  اجرای طرح  آغاز  به  بهداشت  وزیر 
پایگاه سالمت" در کشور اشاره کرد و گفت: »این 
طرح با هدف اجتماعی کردن نظام سالمت و تعریف 
یک سطح قبل از خانه بهداشت در درون خانه آغاز 
شد که امیدواریم تا پایان سال، سفیران سالمت را 
آموزش دهیم و در جهت جامعه  انتخاب کرده و 

کنیم.« آموزش پزشکی، حرکت  محور کردن 

افزایش 15 درصدی بودجه وزارت 
بهداشت در الیحه بودجه

وزیر بهداشت همچنین در حاشیه آیین افتتاح همزمان 
پروژه های بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
سبزوار اظهار داشت: »در سال های جنگ اقتصادی 
است  ویژه  و  کشور، سخت  شرایط  و  داریم  قرار 
بحران  دچار  را  ما  که  هستند  در صدد  دشمنان  و 
در  و  نبوده اند  موفق  کنون  تا  که خوشبختانه  کنند 
لحظه  این  تا  مهمی  کمبود  درمان،  و  دارو  حوزه 

نداشته ایم.« مردم  برای 
یک  حدود  امروز  دارویی  »کمبود  گفت:  نمکی 
سوم روز مشابه در سال گذشته است و در مورد 
و  بهداشتی  پروژه   1000 نیز،  عمرانی  پروژه های 

درمانی را در کشور، آماده بهره برداری داریم.«
که  عنایتی  با  آینده  سال  بودجه  »در  افزود:  وی 
بودجه  دارد،  سالمت  حوزه  به  مجلس  و  دولت 
گرفته  نظر  در  بهداشت  وزارت  برای  نسبتا خوبی 

گذشته،  سال  به  نسبت  که  شده 
حدود 15 درصد رشد دارد که در 
مجلس، تغییراتی خواهد کرد و بعد 

به تصویب خواهد رسید.«
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: سال 
آینده با توجه به بودجه ای که برای 
وزارت بهداشت در نظر گرفته شده، 
در حوزه توسعه زیرساخت ها و ارائه 
خدمات به مردم، مشکل جدی پیش 

نخواهیم داشت.« رو 
»گام  شد:  یادآور  پایان  در  نمکی 
با  سالمت  نظام  تحول  طرح  دوم 
تقدم پیشگیری بر درمان و درمان 
اجرای  ادامه  و  بستری  بر  سرپایی 
این  گره گشای  بسته های  از  برخی 
کاهش  مانند  مردم  برای  طرح 
تیم  ماندگاری  جیب،  از  پرداختی 
پزشکی در مناطق محروم و توسعه 
زیرساخت ها در مناطق کمتر توسعه 
بیماران  به  رسیدگی  نیز  و  یافته 
قدرت  با  صعب العالج،  و  خاص 

می شود.« دنبال 

و درمانی  بهداشتی  پروژه های  افتتاح 
سبزوار پزشکی  علوم  دانشگاه 

در سفر وزیر بهداشت و هیئت همراه به سبزوار، 7 
پروژه بهداشتی و درمانی شامل 6 پروژه بهداشتی و 
یک پروژه درمانی که با اعتباری بالغ بر 65 میلیارد 
ریال ساخته و تجهیز شده است، به صورت همزمان 
کوشک  شهری  سالمت  خدمات  جامع  مرکز  در 
مرکز  دو  شامل  پروژه ها  این  شد.  افتتاح  سبزوار، 
پزشک،  زیست  محل  سه  سالمت،  خدمات  جامع 
است.  اورژانس  پایگاه  یک  و  بهداشت  خانه  یک 
روزی  شبانه  مرکز  در  پزشک  زیست  محل  سه 
سلطان آباد و مراکز جامع خدمات سالمت شهری و 
روستایی جغتای و محمد آباد گفت، خانه بهداشت 
و  چشام   115 اورژانس  پایگاه  ملک،  آباد  احمد 
حکم  روزی  شبانه  سالمت  خدمات  جامع  مراکز 
آباد و کوشک سبزوار به صورت همزمان با دستور 
این  افتتاح  افتتاح شدند. در مراسم  وزیر بهداشت 
نظام ارجاع  پیشرفت اجرای  از  پروژه ها، گزارشی 
در سطح دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ارائه شد.
رییسی  علیرضا  مراسم  این  در  وبدا،  اعالم  بنابر 
معاون درمان  بابایی  قاسم جان  بهداشت و  معاون 
مرکز  رییس  جهانپور  کیانوش  و  بهداشت  وزارت 
بهداشت  وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط 

داشتند. حضور 

ترکی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

 در تمام داروخانه ها و مراکز 
بهداشتی واکسن آنفلوآنزا به 

وفور وجود دارد   
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه 
طبق توضیحات مسئوالن وزارت بهداشت واکسن آنفلوآنزا در 
تمامی داروخانه ها به وفور وجود دارد، گفت: »باید آموزش های 
بهداشتی و توصیه های پیشگیرانه در دانشگاه ها، صداوسیما و 

رسانه ها افزایش پیدا کند.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، اکبر ترکی در توضیح جلسه 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »در این جلسه مسئوالن 
وزارت بهداشت به ارائه گزارشی درخصوص اقدامات انجام 

شده درباره جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزا پرداختند.«
وی افزود: »طبق توضیحات ارائه شده تقارن افزایش بارندگی 
به  اربعین  زائران  برخی  ابتالی  و  اخیر  سال های  در  سرما  و 
آنفلوآنزایH1N1  باعث شدت و تقیان این بیماری در کشور 
شده که متاسفانه بیمارانی که نقص ایمنی بدن داشتند، فوت 
بهداشتی  آموزش های  افزایش  لزوم  بر  این جلسه  در  کردند. 
پیشگیرانه در دانشگاه ها صداوسیما و رسانه ها  و توصیه های 
تاکید شد و همچنین توضیح داده شد که در تمامی داروخانه ها 
وجود  وفور  به  آنفلوآنزا  واکسن  درمان  و  بهداشتی  مراکز  و 
دارد، قرار شد کمیته مشترکی در وزارت بهداشت با حضور 
برخی از اعضای این کمیسیون تشکیل شود تا برای کنترل و 
جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزا تبادل نظر صورت گیرد.«
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان اضافه 
درمان  و  و شناسایی  ملی  برنامه  درباره  این جلسه  »در  کرد: 
بیماری HIV گزارشی توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت 
بسیاری  تمهیدات  که  شد  داده  توضیح  آن  براساس  و  ارائه 
انتقال این بیماری انجام شده است. یکی  برای جلوگیری از 
با  که  است  معتاد  افراد  تزریق  طریق  از  انتقال  روش های  از 
با متادون و توزیع روزانه سرنگ و  اعتیاد  ایجاد مراکز ترک 
قابل  کاهش    HIVبه مبتالیان  آمار  پرخطر  افراد  به  سوزن 
روش های  و  اولیه  مراقبت های  اگر  لذا  است  داشته  توجهی 
پیشگیرانه در جامعه آموزش داده شود از ابتال به این بیماری 

کاسته می شود.«

عابدی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

 نحوه پیشگیری از بیماری های 
واگیر، مالک ارزیابی عملکرد 

دانشگاه های علوم پزشکی است
عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با بیان اینکه مالک ارزیابی 
عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی، نحوه مدیریت بیماری های 
واگیر همچون آنفوالنزا است، تاکید کرد: »دانشگاه علوم پزشکی 
استان اصفهان باید ارائه آموزش های عمومی و انجام اقدامات 

پیشگیرانه را در دستورکار خود قرار دهد.«
حیدر علی عابدی در واکنش به اعالم خبری از سوی مسئول 
در  اینکه  بر  مبنی  اصفهان  بهداشت  مرکز  واگیر  بیماری های 
مراکز  در  آنفلوآنزا  به  مبتالیان  از  نفر   15 تاکنون  سال جاری 
که  داده اند  دست  از  را  خود  جان  اصفهان  استان  درمانی 
بیشتر آنها افراد بزرگسال هستند، گفت: »آنفلوانزا یک بیماری 
ویروسی شناخته شده بوده که راه های مقابله و پیشگیری از 
ابتال به این بیماری و درمان آن به خوبی مشخص شده است.«
بیان  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
راه های مقابله و پیشگیری از ابتال به بیماری آنفلوانزا ، ادامه 
سالمندان  باردار،  زنان  همچون  آسیب پذیر  »گروه های  داد: 
ایمنی  یا  داشته  یا ریوی  قلبی  کلیوی،  بیمارانی که مشکل  و 
سرما  فصل  شروع  از  قبل  سال  هر  باید  است  پایین  بدنشان 
»توصیه  کرد:  تصریح  وی  کنند.«  تزریق  را  آنفلوانزا  واکسن  
از طریق  آنفلوآنزا   اینکه¬  به دلیل  می شود سایر گروه ها هم 
دست انتقال پیدا می کند باید مرتب دست های خود را شست 
آنفلوانزا تفاوت  بیماری سرماخوردگی و  بین  و شو دهند و 
مشاهده  از  بعد  باید  آسیب پذیر  گروه های  ویژه  به  بگذارند 

به مراکز درمانی مراجعه کنند.« عالئم سرماخوردگی حتما 
این نماینده مردم در مجلس دهم، در بیان اقداماتی که باید از 
سوی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان برای پیشگیری از 
رشد آمار مبتالیان به بیماری آنفلوانزا صورت بگیرد، یادآور 
مورد  عمومی  آموزش های  ارائه  به  باید  دانشگاه  »این  شد: 
بپردازد  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  تایید 
دستورکار  در  را  حوزه  این  در  پیشگیرانه  اقدامات  انجام  و 

خود قرار دهد.«
اسالمی،  شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
پزشکی،  علوم  دانشگاه  عملکرد  ارزیابی  »مالک  کرد:  تاکید 
یا سایر  آنفلوآنزا  بیماری های واگیر همچون   نحوه مدیریت 
بیماری های عفونی یا سالک است، بنابراین باید دانشگاه علوم 
پزشکی استان اصفهان از این نظر مورد بررسی قرار گیرد تا 
مشخص شود تا چه اندازه در زمینه پیشگیری از ابتال به این 

نوع بیماری ها موفق عمل کرده است.«
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بیمه  سازمان  سالمت  خدمات  بیمه  معاون 
بر  مبنی  اظهاراتی  تکذیب  ضمن  سالمت، 
عدم تمدید دفترچه بیمه شدگان رایگان این 
سازمان گفت: »در آغاز طرح پوشش اجباری 
سالمت  بیمه  سازمان  سیاست  سالمت  بیمه 
بر آن است تا در شش ماه پیش رو بر اساس 
تسهیالت  از  بتوانند  افراد  اجرایی،  آیین نامه 
و یارانه هایی که دولت برای پرداخت کل یا 
اعالم  فراخور  به  آنها  بیمه  سرانه  از  بخشی 
گرفته  نظر  در  وسع،  ارزیابی  آزمون  نتایج 

کنند.« استفاده  است، 
کوروش  ایسنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
فرزین با اشاره به آغاز طرح پوشش اجباری 
گفت:  امسال،  ماه  آبان   13 از  سالمت  بیمه 
»در آغاز طرح سیاست سازمان بیمه سالمت 
بر آن است تا در شش ماه پیش رو بر اساس 
تسهیالت  از  بتوانند  افراد  اجرایی،  آیین نامه 
و یارانه هایی که دولت برای پرداخت کل یا 
اعالم  فراخور  به  آنها  بیمه  سرانه  از  بخشی 

نتایج آزمون ارزیابی وسع، در نظر گرفته است، استفاده کنند.«
وی افزود: »در این شش ماه تمام انرژی سازمان بیمه سالمت برای 
بیمه ای صرف خواهد شد،  فاقد هرگونه پوشش  افراد  تکلیف  تعیین 
بنابراین مباحث مطرح شده از سوی برخی جراید و رسانه ها مبنی بر 
حذف یا عدم تمدید پوشش بیمه ای افرادی که اکنون جزو بیمه شدگان 
رایگان ما محسوب می شوند، صحت ندارد. تمام بیمه شدگان تحت 
پوشش سازمان بیمه سالمت با هرنوع بیمه ای همچنان می توانند نسبت 
تنها  که  افرادی  که حتی  تا جایی  کنند  اقدام  دفترچه خود  تمدید  به 
یک روز پیش از آغاز طرح پوشش بیمه اجباری یعنی 12 آبان ماه، 
خود  بیمه  حق  از  بخشی  پرداخت  به  موظف  یا  شدند  رایگان  بیمه 
شدند، می توانند به راحتی نسبت به تمدید دفترچه خود اقدام کنند.«
معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ادامه داد: »تمدید 
از روستایی، رایگان  اعم  بودند  قالب هر صندوقی که  افراد در  بیمه 

و... همچنان در جریان است، در فاز اول افراد فاقد هرگونه پوشش 
که  کسانی  و  کرده  مراجعه  سالمت  بیمه  سامان  سایت  به  بیمه ای 
توانایی پرداخت سرانه حق بیمه خود را داشته باشند بالفاصله روند 
اداری صدور دفترچه طی شده است، چنانچه اکنون حدود 6هزار نفر 
دفترچه بیمه دریافت کرده اند و سایر افرادی که تقاضای ارزیابی وسع 
را  نفر  هزار   500 آمار جمعیتی حدود  آخرین  اساس  بر  که  کرده اند 
شامل می شوند،  طبق آیین نامه اجرایی از تاریخ ثبت درخواست شان 
ظرف مدت یک ماه با اعالم بعدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

بیمه  آنها تصمیم گیری می شود.« نسبت به نوع پرداختی حق 
رفاه  و  کار  تعاون،    وزارت  اجرایی،  آیین نامه  »طبق  گفت:  فرزین 
اجتماعی ظرف مدت یک ماه فرصت دارد نتایج آزمون ارزیابی وسع 
در چارچوب  باید  پاسخ ها  دهد.  عودت  بیمه سالمت  سازمان  به  را 
مفاد آیین نامه اعالم شود و طبق آن پوشش یارانه از 100 درصد تا 50 

درصد میسر می شود. پس از اعالم نتایج نیز 
کسانی که به نتایج اعتراض دارند می توانند 
تعاون،  وزارت  به  را  خود  اعتراض  مراتب 

کار و رفاه اجتماعی اعالم کند.«
وی اظهار کرد: »درخصوص افرادی که اکنون 
سازمان محسوب  رایگان  بیمه شدگان  جزو 
فرصت  سال  یک  مدت  ظرف  نیز  می شوند 
اقدام  نیز  آنها  تعیین تکلیف  به  داریم نسبت 
کنیم. بنابراین طی این شش ماهی که دولت 
برای تخصیص یارانه به برخی افراد در نظر 
گرفته است، روند جمع آوری اطالعات بیمه 
خواهد  طی  سازمان  فعلی  رایگان  شدگان 
پیامک برای این  با ارسال  از آن  شد و پس 
افراد به آنها اعالم می کنیم که نوع بیمه آنها 
تمایل شان  صورت  در  و  کرد  خواهد  تغییر 
اطالعات آنها برای ارزیابی وسع به وزارت 
خواهد  ارسال  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
شد. نکته ای که وجود دارد آن است که در 
خودشان  هستند  متوجه  که  افرادی  بین  این 
توانایی پرداخت حق بیمه را دارند می توانند از پوشش بیمه رایگان 

بدون ارزیابی وسع خارج شوند.«
معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت تصریح کرد: »تکیه 
ما بر خوداظهاری افراد است، از اکنون تا یک سال آینده هیچ منعی 
بیمه رایگان هستند و  اظهاری کسانی که در حال حاضر  برای خود 

تمایل به پرداخت حق بیمه شان پیدا کرده اند، وجود ندارد.«
فرزین در پایان اضافه کرد: »از طرفی بر اساس قانون بودجه باید میان 
کسانی که تمام سرانه حق بیمه را دولت برایشان پرداخت می کند و کسانی 
دریافت  در  اقدام می کنند،  پرداخت حق سرانه  به  نسبت  که خودشان 
خدمات تفاوت قائل شویم؛ به صورتیکه کسانی که از دفترچه بیمه رایگان 
استفاده می کنند باید به مراکز دولتی و کسانی که در پرداخت حق بیمه شان 
مشارکت دارند از بسته خدمتی متفاوتی استفاده کنند که طبیعتا ظرفیت 

استفاده از بخش خصوصی طرف قرارداد ما برایشان برقرار خواهد شد.«

معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت تشریح کرد؛

چگونگی اجرای بیمه اجباری سالمت


