
وزیر بهداشت گفت: »ضرورت دارد که مسائل 
حقوقی مربوط به موقوفات حوزه بهداشت 
و درمان، کارشناسی شود که این امر مستلزم 
تشکیل تیم حقوقی مشترک متشکل از معاونت 
حقوقی وزارت بهداشت و کارشناسان سازمان 
اوقاف است، چراکه موقوفات حوزه بهداشت 
و درمان به متولی واحدی نیازمند است تا 
بتوان در مواقع لزوم، به آسانی تصمیم گیری 
کرد، اموال موقوفه یکی از پاکیزه ترین صدقات 
در  باید  اوقاف  مال  می شود،  تلقی  جاریه 
و  شود  مصرف  خیر  و  واقف  نیت  جهت 
این  در  امانتداری  موضوع  به  همواره  باید 

زمینه توجه ویژه شود.«
این  در  ایسنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
جلسه که با حضور سعید نمکی، سیدمهدی 
خاموشی رییس سازمان اوقاف و امور خیریه، 
معاونین و مدیران ارشد وزارت بهداشت و 
سازمان اوقاف برگزار شد، درخصوص آینده 
همکاری های وزارت بهداشت و سازمان 
اوقاف و امور خیریه در حوزه موقوفات و 
امور خیریه حوزه سالمت کشور و در راستای 

تفاهم نامه مشترک، بحث و تبادل نظر شد. خاموشی 
ضمن تشریح اقدامات وقفی صورت گرفته در حوزه 
بهداشت و درمان، با تاکید بر پیگیری همکاری های 
مشترک دو حوزه، بر تعیین تکلیف اوقاف مربوط به 
حوزه سالمت و رویکرد حمایتی سازمان اوقاف و امور 
خیریه برای ایجاد شرکت های دانش بنیان که در حوزه 
سالمت، تولید دارو و تجهیزات پزشکی فعالیت دارند 
و ایجاد پارک های علم و فناوری سالمت تاکید کرد.
در ادامه وزیر بهداشت، درمان و اموزش پزشکی، با 
بیان اینکه اولین گام در راستای پیگیری همکاری های 
طرفین، تعیین تکلیف موقوفات بالتکلیف است گفت: 

»ضرورت دارد که مسائل حقوقی مربوط به موقوفات 
حوزه بهداشت و درمان، کارشناسی شود که این امر 
مستلزم تشکیل تیم حقوقی مشترک متشکل از معاونت 
حقوقی وزارت بهداشت و کارشناسان سازمان اوقاف 
به  درمان  و  بهداشت  موقوفات حوزه  است، چراکه 
متولی واحدی نیازمند است تا بتوان در مواقع لزوم، 
از  یکی  موقوفه  اموال  کرد،  تصمیم گیری  آسانی  به 
پاکیزه ترین صدقات جاریه تلقی می شود، مال اوقاف 
باید در جهت نیت واقف و خیر مصرف شود و باید 
همواره به موضوع امانتداری در این زمینه توجه ویژه 
شود.«  وی در خصوص مدیریت موقوفات و نحوه 
استفاده بهینه از مجموعه های خیریه افزود: »این موضوع 

نیز اهمیت بسیاری دارد، برای مثال چندی پیش به قزوین 
سفر کردیم و از موقوفه مرحوم رحیمیان که با عشق 
خدمت به مردم آن را بنا نهاده است، بازدید کردیم، این 
بیمارستان به دلیل اینکه مدیریت آن بالتکلیف است، 
بالاستفاده مانده و مردم از اثرات خیر آن بی نصیب 
مانده اند، بنابراین، در اینگونه موارد مبحث تعیین تکلیف 

و مدیریت موقوفات، اهمیت می یابد.« 
نمکی با تاکید بر اداره مستمر و بدون آسیب مجموعه های 
موقوفه در قالب رویکردهای مدیریتی جدید گفت: »از 
پشتوانه ها باید برای مدیریت بهتر موقوفات و خیریه ها 
استفاده شود. در ابتدا ضرورت دارد که نگاهمان را به 
مقوله سالمت تغییر دهیم. مثال  اگر ما بخش های ویژه 

بیمارستانی بسازیم، تحت عنوان کار عمرانی 
تلقی شده و چنانچه بخواهیم سبک زندگی 
غلط مردم را اصالح کرده و پیشگیری بر 
اسمش  دهیم،  قرار  اولویت  در  را  درمان 
را هزینه می گذاریم. درحالیکه پیشگیری، 

سرمایه گذاری است.«
عنوان  »به  کرد:  تصریح  بهداشت  وزیر   
مثال ما درحال ساختن واکسن پنوموکوک 
و روتاویروس هستیم و اگر اینها ساخته 
شوند از مرگ و میر تعداد زیادی از کودکان 
کاسته می شود. بنابراین اگر واقف به نیت 
با  می توانیم  باشد،  نکرده  اشاره  خاصی 
می گیرد،  صورت  که  نیازسنجی هایی 
کنیم.  استفاده  راه ها  این  در  را  موقوفات 
حتی می توان از موقوفات در مسیر ساخت 
خانه های بهداشت عشایری و خوابگاه های 

دانشجویی نیز استفاده کرد.« 
وی درخصوص تعرفه مراکز موقوفه و خیریه 
تعرفه  مراکز  این  به  »چنانچه  کرد:  اظهار 
بخش خصوصی دهیم، وجاهت خیریه از 
می کنند  تصور  مردم  چراکه  می رود،  بین 
که بخشی از کسری های آنها توسط خیریه ها جبران 
خیریه  مراکز  برای  نیز  دولتی  بخش  تعرفه  می شود، 
در  را  مابین  تعرفه ای  باید  بنابراین  نمی دهد.  کفاف 
نظر بگیریم. از طرفی، بسیاری از مراکز خیریه نیز از 
پرداخت مالیات معاف هستند و همین موضوع بخشی از 
هزینه ها را نسبت به بخش خصوصی کاهش می دهد.« 
نمکی در پایان درخصوص صدور مجوز شرکت های 
دانش بنیان و پارک های علم و فناوری قول مساعد داد 
و برای پیگیری امور، بر تشکیل کمیته مشترک متشکل 
از معاونین وزارتخانه و مسئولین سازمان اوقاف و امور 

خیریه تاکید کرد.

قربانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

بیماری های واگیر  در مناطق 
سیل زده نداشته ایم

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه گزارشی مبنی 
بر شیوع بیماری واگیردار در سیستان و بلوچستان نداشتیم، گفت: 
»تجربه حاصل از سیل ابتدای سال ۹۸ به وزارت بهداشت کمک کرد 
که از شیوع بیماری های واگیردار در مناطق سیل زده جلوگیری کند.«
محمد حسین قربانی با اشاره به وضعیت بهداشتی و درمانی مناطق سیل 
زده استان سیستان و بلوچستان، گفت: »شیوع بیماری های واگیردار 
همواره از نگرانی ها و دغدغه های اصلی مسئوالن حوزه سالمت کشور 
بعد از وقوع سیل است، وزارت بهداشت و درمان به واسطه تجربیات 
حاصل از سیل های استان گلستان و لرستان، توانست با آموزش های 
الزم، بسیج تمامی امکانات بهداشتی و درمانی و با همکاری بسیاری از 
واحدهای  اجرایی چون هالل احمر مانع شیوع بیماری های واگیردار 
شود.«  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: »تجربه 
حاصل از سیل ابتدای سال ۹۸ می تواند در این شرایط کنونی به کمک 
مجموعه وزارت بهداشت و دستگاه های خدمت رسان در سیستان و 
بلوچستان بیاید، هر چند محرومیت های بیشتری در حوزه بهداشت 
و درمان این مناطق وجود دارد و دولت باید همت و تالش بیشتری  
به کار بگیرد.«  وی اولین گام برای جلوگیری از شیوع بیماری های 
واگیردار را دسترسی همه مردم به امکانات بهداشتی دانست و افزود: 
»آموزش رعایت اصول بهداشتی به همه افراد مانع شیوع بیماری های 
واگیردار می شود. امیدواریم تجربیات گذشته به کمک دستگاه های 

اجرایی به خصوص وزارت بهداشت و درمان بیاید.«
قربانی در پایان گفت: »تاکنون گزارشی مبنی بر شیوع بیماری های 
واگیر دار در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان نداشته ایم، 
ممکن است ابتال به بیماری های واگیر دار به صورت موردی وجود 
داشته باشد که قابل کنترل است. امیدواریم با همین جدیت و همکاری 

میدانی از شیوع بیماری  جلوگیری کنیم.«

خالقی، عضو فراکسیون غذا و دارو مجلس:

اجرای کامل راهنمای بالینی
 بهترین راه برای کنترل مصرف 

داروهای آنتی بیوتیکی است
عضو فراکسیون غذا و دارو مجلس نسبت به مصرف باالی آنتی 
بیوتیک در کشور هشدار داد و گفت: »اجرای کامل راهنمای بالینی 

بهترین راه برای کنترل مصرف داروهای آنتی بیوتیکی است.«
بشیر خالقی نسبت به مصرف باالی آنتی بیوتیک در کشور هشدار داد 
و گفت: »آنتی بیوتیک ها برای درمان و کنترل عفونت های باکتریایی 
مورد استفاده قرار می گیرد و مصرف آن تنها با تجویز پزشک و در 

یک دوره درمانی کامل موثر است«
عضو فراکسیون غذا و دارو مجلس با اعالم اینکه میزان مصرف آنتی 
بیوتیک در کشورمان چندین برابر استاندارد جهانی است ادامه داد: 
»مردم ما تقریبا معادل جمعیت یک و نیم میلیاردی کشور چین از 
این دارو استفاده می کنند. استفاده بی رویه و خودسرانه از این دارو 
بدن بیمار را دچار مقاومت آنتی بیوتیکی کرده که باعث بی تاثیر 
شدن این داروها در دفعات بعد و یا شرایط ضروری می شود« وی 
افزود: »بهترین راه برای کنترل مصرف داروهای آنتی بیوتیکی اجرای 
کامل راهنمای بالینی است، بنده معتقدم انجمن های پزشکی بر اساس 
قانون برنامه ششم توسعه باید وارد عمل شده و ضمن نظارت بر 
نسخه نویسی ها از پزشکان برای تجویز دارو ها توضیح بخواهند. از 
طرفی عدم وجود دفترچه الکترونیکی باعث شده بیماران در یک 
روز به چندین دکتر مراجعه کرده و درخواست دارو کنند.« القی در 
پایان گفت: »یکی از مشکالت عمده جامعه ما در بخش بهداشت و 
سالمت، مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک ها به دلیل تجویز زیاد یا 
بی جای پزشکان و مصرف خودسرانه مردم است که باید با اجرای 

راهنمای بالینی و نظارت بر تجویزها، کنترل شود.«

در کمیسیون بهداشت مجلس بررسی می شود؛

راهکارهای حذف سقف ارائه 
خدمات توسط دستگاه های بیمه گر

راهکارهای برداشتن سقف ارائه خدمات توسط دستگاه های بیمه گر در 
جلسه هفته آینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی می شود. 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در روز دوشنبه "۳۰ 
دی ماه" تشکیل جلسه خواهد داد. بررسی آخرین اقدامات صورت 
گرفته در خصوص اجرای بند الف ماده 7۰ برنامه ششم توسعه و 
بند ج تبصره 17 قانون بودجه 1۳۹۸ و همچنین بررسی راهکارهای 
برداشتن سقف ارائه خدمات توسط دستگاه های بیمه گر در دستور 
کار روز دوشنبه کمیسیون بهداشت و درمان قرار دارد. بر اساس این 
گزارش آئین نامه اجرای بند الف ماده 7۰ قانون برنامه پنجساله ششم 
توسعه با حضور مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان 
تامین اجتماعی، سازمان بیمه سالمت، سازمان برنامه و بودجه، معاون 
درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارشناسان مرکز 

پژوهشهای مجلس شورای اسالمی بررسی می شود.
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وزیر بهداشت تاکید کرد؛

لزوم تعیین تکلیف موقوفات بالتکلیف حوزه بهداشت و درمان

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت، درمان 
از  پیشگیری  و  کنترل  ملی  اساس سند  »بر  پزشکی گفت:  آموزش  و 
بیماری های غیرواگیر، ایران باید تا سال 1۴۰۴ تا میزان ۳۰ درصد از 

احتمال مرگ زودرس بر اثر این بیماری ها را کاهش دهد.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، افشین استوار درباره اقدامات ایران در 
زمینه کنترل و پیشگیری از ابتال به بیماری های غیرواگیر افزود: »اکثر 
بیماری های  بهداشت در گذشته در حوزه  برنامه های سازمان جهانی 

می افتاد و چند سالی  اتفاق  واگیر 
هست که این سازمان تمرکز خود را 
بر بیماری های غیرواگیر گذاشته و 
همه کشورها را تشویق می کند تا به 
این سمت حرکت کنند. ایران نیز در 
همین مسیر در حال حرکت است.«
مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های 
غیرواگیر وزارت بهداشت ادامه داد: 
ملی  سند   1۳۹5 سال  از  »ایران 
بیماری های  از  پیشگیری  و  کنترل 
غیرواگیر را تدوین کرد که این سند 
در شورای عالی سالمت و امنیت 
امضای  به  و  شد  تصویب  غذایی 
11 وزیر و معاون رییس جمهوری 
رسید. در این سند، اهداف ملی برای 
بیماری های  از  پیشگیری  و  کنترل 
واقع  تعریف شده و در  غیرواگیر 

یک نقشه راه است.«
سند،  این  اساس  »بر  افزود:  وی 
باید تا سال 1۴۰۴ میزان ۳۰ درصد از احتمال مرگ زودرس ناشی از 
بیماری های غیرواگیر در کشور کاهش پیدا کند. برای این موضوع باید 
کاهش ۳۰ درصدی مصرف نمک، کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات، 
کاهش 2۰ درصدی کم تحرکی، کاهش 2۰ درصدی بیماری های روانی 
اتفاق بیفتد و مصرف اسیدهای چرب ترانس نیز باید به صفر برسد. 
همچنین باید دسترسی به پزشک ۹۰ درصد و دسترسی به دارو به 7۰ 

درصد برسد. از طرفی باید شیوع چاقی و دیابت هم متوقف شود، برای 
اینکه به اهداف این سند ملی برسیم، تاکنون مجموعه ای از اقدامات 
انجام شده است. با آغاز این اقدامات در راستای بیماری های غیرواگیر، 

به عنوان یک کشور پیش رو در جهان شناخته شدیم.«
از  پیشگیری  و  کنترل  ملی  سند  اهداف  اینکه  خصوص  در  استوار 
سند  »اهداف  گفت:  هستند  اجرایی  تا چه حد  غیرواگیر  بیماری های 
ملی کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر کامال اجرایی است و 
به هیچ عنوان آرمانی نیست. این سند شامل 1۳ هدف است که ۹ مورد 
آن جهانی محسوب می شود، از طرفی باید توجه کرد که مداخله های کم 
هزینه و اثربخشی وجود دارد که با استفاده از آنها می توان به اهداف 
این سند ملی رسید. به طور مثال با تغییر فرموالسیون مواد غذایی، مثل 
کاهش نمک نان و مواد غذایی، افزایش فعالیت بدنی و مواردی از این 
دست می توان به برخی از اهداف این سند به راحتی دست پیدا کرد.«
مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت تصریح 
کرد: »البته بسیاری از این موارد با آموزش و افزایش آگاهی عمومی 
اتفاق می افتد. در این سند نگفتیم که 1۰ هزار تخت بیمارستان می سازیم 
می توان  رسانی  آگاهی  با  که  گفته شده  بلکه  می کنیم،  اعضا  پیوند  یا 
قند خون  یا  را سنجید  فشار خون  یا  داد  افزایش  را  فیزیکی  فعالیت 

را کنترل کرد.«
وی پیش از این نیز درباره بیماری های غیرواگیر گفته بود: »بیماری های 
انسان  سالمت  تهدیدکننده  عامل  مهم ترین  حاضر  حال  در  غیرواگیر 
است و رویکرد وزارت بهداشت در دوره جدید بیشتر بر پیشگیری 
متمرکز شده و این در حالی است که مجبوریم بر بیماری های غیرواگیر 
تمرکز کنیم، زیرا ۸2 درصد مرگ ها در کشور به علت این بیماری ها 

اتفاق می افتد.«

رئیس اداره پیشگیری و کنترل سرطان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه 
به  یافته  باید همانند کشورهای توسعه  بیمه گر در کشور  سازمان های 
هزینه اثربخشی توجه داشته باشند و از هزینه کرد بر تجویزهای موردی، 
غیر دقیق و غیر علمی پرهیز کنند، گفت: »این موضوع کمک خواهد کرد 
که با جهت دهی منابع بتوان برنامه های نظام شبکه بهداشتی، نظام ارجاع 

و شناسایی بیماران را به درستی انجام داد.«
به گزارش سپید، علی مطلق گفت: »در نظام سالمت کشور سازمان های 
بیمه گر هزینه تشخیص زودهنگام سرطان و مداخالت را پرداخت می 
باید  باشد  داشته  را  اثربخشی الزم  مداخالت  این  اینکه  برای  اما  کنند 
نظام مند و در قالب نظام شبکه ارجاع صورت گیرد تا منابع دچار هدر 

رفت نشده و نتیجه الزم را داشته باشد.«
رئیس اداره پیشگیری و کنترل سرطان وزارت بهداشت ادامه داد: »سرمایه 
گذاری در حوزه پیشگیری و تشخیص زودهنگام و تقسیم صحیح منابع 
در حوزه درمان سرطان نقش مهمی در کاهش هزینه ها و افزایش اثربخش 

مداخالت خواهد داشت.« 
وی افزود: »با توجه به توصیه های بین المللی از جمله سازمان جهانی 
بهداشت، از حدود 6 سال پیش وزارت بهداشت نیز در قالب برنامه ملی 
مدیریت سرطان با تمرکز بر پیشگیری و تشخیص زودهنگام را برای سه 
سرطان مهم از جمله سرطان پستان، دهانه رحم و سرطان روده بزرگ 
برنامه ریزی کرده است که در نظام شبکه بهداشتی به صورت آزمایشی 

در چند شهر اجرا شده است.«
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان بیمه سالمت، مطلق در پایان گفت: 
»سرطان پستان، دهانه رحم و روده بزرگ ۴۰ درصد کل سرطان های 
خانم ها و یک چهارم کل سرطانهای دو جنس را شامل می شوند. در 
صورتی که برای کنترل این بیماری ها موفق شویم خواهیم توانست برای 
کنترل سایر سرطان ها نیز برنامه جامعی داشته باشیم، با توجه به شناسایی 
مشکالت و نیاز ارجاع بیماران برنامه ریزی های الزم برای توسعه اقدامات 

در نظام شبکه در حال انجام است.«

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت:

بیماری های غیرواگیر مهم ترین عامل تهدیدکننده سالمت انسان است

رئیس اداره پیشگیری و کنترل سرطان وزارت بهداشت:

سازمان های بیمه گر به هزینه اثربخشی توجه داشته باشند


