
وزیر بهداشت گفت: »برای ۷ تا ۸ ماه آینده 
دارو و تجهیزات پزشکی در سراسر کشور و 
دورترین داروخانه ها ذخیره داریم. همچنین، 
کارخانه های داروسازی ما تا ۶ ماه آینده مواد 
اولیه دارویی دارند و هیچ کارخانه ای برای 

تولید دارو تعطیل نخواهد شد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سعید نمکی 
در اجالس روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور، ضمن تسلیت به مناسبت ایّام 
از خدمات روسای  تقدیر  و  فاطمیه )س( 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور، اظهار کرد: 
»روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
سال سختی را آغاز کردند، از روزهای ابتدایی 
سال جاری با وقوع سیالب گسترده در بسیاری 
از استان های کشور، کار مضاعفی به دانشگاه ها 
وارد شد و روسای دانشگاه ها این بحران را 

به خوبی مدیریت کردند.«
وی افزود: »کادر بهداشت و درمان در موضوع 
سیل، عملکرد بسیار خوبی داشتند به گونه ای 
که موجب حیرت سازمان جهانی بهداشت 
شد، چراکه در بحرانی با این وسعت، هیچ 

اپیدمی یا بیماری واگیرداری شایع نشد.«
نمکی درخصوص برگزاری بسیج ملی کنترل 

فشار خون در کشور، عنوان کرد: »بسیج ملی کنترل 
فشار خون را شما، روسای دانشگاه ها در اقصی نقاط 
کشور اداره کردید، در این برنامه انتظار داشتیم که ۵٠ 
درصد افراد ٣٠ تا ۷٠ ساله کشور یعنی جمعیتی حدود 
٢٠ میلیون نفر، مورد سنجش فشار خون قرار گیرند، اما 
با همت نیروهای خدوم و پرتالش بهداشت و درمان 
کشور و اعتماد و استقبال بی نظیر مردم، ٣٠ میلیون و 
۷٠٠ هزار نفر در این طرح، غربالگری شدند که رکورد 
بی نظیری در تاریخ نظام سالمت در جهان محسوب 
می شود.« وزیر بهداشت با بیان اینکه روسای دانشگاه ها 
در مدیریت بی نظمی ها و ناآرامی های اجتماعی اخیر 
نیز بسیار موفق عمل کردند، خاطرنشان کرد: »روسای 
دانشگاه ها تمام آسیب دیدگان در اغتشاشات اخیر را 
مدیریت کرده و اجازه ندادند مصدومان حادثه، فارغ 

از هر گرایشی که دارند، بالتکلیف بمانند.«
وی با اشاره به شیوع آنفلوآنزای فصلی در کشور، بیان 
کرد: »آنفلوآنزای H1N1 که مقارن با برخی حوادث 
دیگر در کشور شد نیز با همت کادر بهداشت و درمان 
به خوبی مدیریت شد.« وی گفت: »در کشور چین 
تاکنون ٢۷٠٠ نفر به کرونا ویروس مبتال شده اند، اما 
گزارشات حاکی از آن است که سیستم بهداشتی و 
درمانی چین دچار بحران شده است. در حالی که ما در 
موضوع آنفلوآنزا حداقل 1٣ هزار و ٢٠٠ مورد مراجعه 
به مراکز بهداشتی درمانی کشور داشتیم که البته همگی 
موارد H1N1 نبودند، اما به هرحال عفونت های حاد 
تنفسی داشتند که به خوبی مدیریت شدند. شرمساری 
ما از این بود که وقتی به مراکز درمانی سر می زدیم، 
هنوز  درمانی  نیروهای  برخی  که  می کردیم  مشاهده 

کارانه چندماه خود را به دلیل مطالبات ما به سازمان های 
بیمه گر، دریافت نکرده اند، اما درحال خدمت رسانی 
به بیماران H1N1 مثبت بوده و لحظه ای از خدمت 
غفلت نکرده اند.« نمکی درخصوص مدیریت زائرین 
اربعین حسینی، گفت: »در موضوع اربعین، ٣.۵ میلیون 
زائر اباعبداهلل حسین )ع( را به خوبی اداره کردیم به 
گونه ای که کوچکترین مشکلی پیش نیامد؛ امسال آسیب 
دیدگان و مصدومان اربعین حسینی را تا درب منزل شان 
همراهی کردیم که ثبت یک حرکت بسیار بزرگ تاریخی 

در ارائه خدمت به این عزیزان محسوب می شود.«
بیان  دانشگاه ها،  روسای  به  خطاب  بهداشت  وزیر 
کرد: »امسال سال بسیار سختی را از لحاظ منابع مالی 
گذراندید و علیرغم ضیق منابع افتخارات بزرگی را 
افریدید، زحمات شما در تاریخ زرین نظام سالمت 
کشور ثبت خواهد شد، چراکه هنر ما این است که در 
شرایط سخت بتوانیم کشور را به بهترین نحو مدیریت 
کنیم، وگرنه مدیریت عالی در شرایط مالی عالی، کاری 
ندارد و هنری نمی طلبد.« نمکی یادآور شد: »امسال، 
علی رغم فشار آمریکایی ها در به زانو در آوردن مردم 
صبور ایران، با توکل بر خدا و به برکت خون شهدا 
از  کشور،  سراسر  در  خدوم مان  همکاران  تالش  و 
این فشار ها سربلند بیرون آمده ایم و در حال حاضر 
بهترین وضعیت را در طول سال های گذشته داریم 
و برای ۷ تا ۸ ماه آینده دارو و تجهیزات پزشکی در 
سراسر کشور و دورترین داروخانه ها ذخیره داریم. 
همچنین، کارخانه های داروسازی ما تا ۶ ماه آینده مواد 
اولیه دارویی دارند و هیچ کارخانه ای برای تولید دارو 
تعطیل نخواهد شد.« وزیر بهداشت در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به اینکه تاثیر اجرای طرح پرونده 

الکترونیک سالمت را در سال های آینده خواهیم دید، 
گفت: »پرونده الکترونیک سالمت به عنوان یک ریل 
گذاری در نظام خدمات سالمت محسوب می شود. 
این طرح را در کشور آغاز کردیم که باعث منطقی تر 
شدن هزینه  ها در نظام ارجاع و اجرای مطلوب تر طرح 
پزشک خانواده و سیستم ارجاع خواهد شد.« نمکی 
گفت: »سهم سالمت از تولید ناخالص ملی از. ۶.۹ به 
۹ درصد رسیده و سهمی بیشتر از این، امکان ندارد و 
بیش از این درخواست منابع مستلزم این است که در 
جیب سایر دستگاه ها دست کنیم، به جای این کار باید 
حمایت دستگاه های دیگر از جمله آموزش و پرورش 
را برای اقدامات پیشگیرانه جلب کنیم، آموزش ٢٠ 
میلیون سفیر سالمت در دل خانواده ها در همین راستا 
است.« وزیر بهداشت گفت: »ما در وزارت بهداشت 
مالی را هدر  منابع  در گسترش برخی زیرساخت ها 
داده ایم، مثال با اقداماتی نظیر ساخت بیمارستان هایی 
با فاصله ٢٠ کیلومتر و استقرار دستگاه های تشخیصی 
گرانقیمت و ایجاد تفاضای جدید و افزایش هزینه ها 
و تربیت فوق تخصص و ژنرال به جای سرباز، منابع 
را هدر داده ایم که اکنون این مسیر اصالح می شود.«

وی افزود: »در سال جاری، بودجه ارزی دارو که دوستان 
در سال گذشته ٣ میلیارد و ۶٠٠ میلیون یورو صرف آن 
کردند را به زیر ٣ میلیارد کاهش دادیم با این تفاوت 
که ما ٢۵ درصد صرف ذخایر استراتژیک و 1٠ درصد 
هم هزینه نقل و انتقاالت مالی کردیم، در سال آینده با 
افزایش تولید دارو در کشور و کاهش واردات، بودجه 

ارزی به ٢.۵ میلیارد یورو کاهش می یابد.«
وزیر بهداشت گفت: »۹۷ درصد داروهای کشور تولید 
داخل است، اما ٣ درصد داروهای وارداتی حدود ٣٠ 

داروی  بازار  اقتصاد  و  دارویی  ارز  درصد 
و  می دهند  اختصاص  خود  به  را  کشور 
را کاهش  این سهم  دارو  تولید  افزایش  با 
خواهیم داد.« وی ادامه داد: »۸1٠٠ تخت 
بیمارستانی در قالب ۶۶ بیمارستان امسال 
در مناطق محروم راه اندازی می شود و سال 
دیگر  بیمارستانی  تخت  هزار   ۶ نیز  آینده 
نظام  تاریخ  بهره برداری می رسد که در  به 

سالمت بی نظیر است.«
نمکی در حضور محمد باقر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه، گفت: »باید تعریف 
از هزینه های عمرانی و زیربنایی  جدیدی 
داشته باشیم. کار عمرانی فقط ایجاد تخت 
آی سی یو نیست، بلکه آموزش مردم برای 
کنترل فشار خون و پیشگیری از بیماری ها 
را  تعاریف  باید  و  است  زیربنایی  کار  نیز 

اصالح کنیم.«

تشدید تمهیدات بهداشتی به منظور 
پیشگیری از ورود کرونا به کشور

وزیر بهداشت همچنین در حاشیه اجالس 
روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی کشور، از استقرار نیروهای بهداشتی 

در فرودگاه ها و مبادی ورودی از چین خبر داد.
نمکی درخصوص گفت: »از زمان اعالم بروز مواردی از 
کرونای جدید در چین، نیروهای بهداشتی در فرودگاه ها 
و مبادی ورودی از چین مستقر شدند و امروز نیز از 
وزارت امور خارجه خواستیم لغو ویزا برای چینی ها 
اعمال شود و دریافت ویزای شهروندان چین به دریافت 
کارت تندرستی مقید شود.« وی افزود: »قدرت کشندگی 
ویروس کرونا از آنفلوانزای H1N1 کمتر است، اما 
هیچ  تاکنون  این حال  با  دارد،  باالیی  میزان سرایت 

موردی از این بیماری را در کشور نداشته ایم.«
وزیر بهداشت افزود: »ویروس کرونا در سال ٢٠٠٢ 
تحت عنوان سارس، مرگ و میر قابل توجهی داشت 
و در سال ٢٠1٢ نیز تحت عنوان مرس از عربستان 

شایع شد.«
وی در پاسخ به سوالی درخصوص بدهی بیمه ها به 
وزارت بهداشت نیز اظهار کرد: »بدهی بیمه ها از جمله 
از گرفتاری های  یکی  اجتماعی  تامین  بدهی سازمان 
وزارت بهداشت است که پرداخت های پرسنل را به 
تعویق می اندازد، البته اخیرا این سازمان قسمتی از بدهی 
خود را پرداخت کرده و قرار است قسمتی از پنج هزار 
میلیارد تومان از بدهی باقیمانده این سازمان در روزهای 
آینده از طریق اوراق به وزارت بهداشت پرداخت شود.« 
وزیر بهداشت ادامه داد: »با این پرداخت معوقه پرداخت 
کارانه و اضافه کار پرستاران و کادر بیمارستان ها از 1۸ ماه 
به حدود چهار ماه تقلیل می یابد که اقدام مهمی است.« 
نمکی در ادامه خاطر نشان کرد: »با اجرای پویش ٢٠۵٠ 
تا اردیبهشت سال آینده، هزار پروژه بهداشتی درمانی 

در ٢٠ استان و در هر استان ۵٠ پروژه افتتاح می شود.«

واکنش وزارت بهداشت نسبت به اظهارنظرها 
درخصوص پوشش بیماریابان فرودگاه

در شرایطی که هیچ مورد مشکوکی 
نیست، نمی توان همه را ایزوله کرد

وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رئیس 
به  ابتال  از  موردی  هیچ  تاکنون  که  این  بر  تاکید  با  بهداشت 
کروناویروس در کشور گزارش نشده است، از تمهیدات اندیشیده 
شده در بیمارستان ها و اورژانس های پیش بیمارستانی برای درمان 

مبتالیان احتمالی کروناویروس خبر داد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، حسین عرفانی در خصوص 
اقداماتی که وزارت بهداشت برای مقابله با ورود احتمالی این 
بیماری به کشور انجام داده  است، گفت: »هماهنگی های الزم 
بین بخشی در این مورد صورت گرفته است و وزارت بهداشت با 
گردآوری آخرین اطالعات مربوط به بیماری به همراه توصیه های 
وقت  اسرع  در  و...  گذشته  تجارب  جهانی،  بهداشت  سازمان 
دستورالعمل کشوری مراقبت و کنترل بیماری را تدوین کرده و به 
دانشگاه های علوم پزشکی و سایر نهادهای ذیربط ابالغ شده است.«
واگیر وزارت  بیماری های  مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رییس 
بهداشت با اشاره به کنترل مسافران و انجام بیماریابی فعال در 
مبادی مرزی هوایی، زمینی و دریایی گفت: »کلیه پروازهایی که 
به صورت مستقیم از کشور چین وارد فرودگاه امام خمینی)ره( 
می شوند، مورد بیماریابی فعال قرار می گیرند. همچنین به مسافران 
پروازهای خروجی به سمت کشور چین آموزش های الزم در جهت 
جلوگیری از ابتال به بیماری و عالئم و نشانه های آن ارایه می شود. 
در سایر مبادی مرزی نیز از آنجایی که ممکن است شخصی که 
مبدا اولیه سفرش کشور چین بوده اما از کشور ثانویه یا کشور 
ثالث وارد کشور ما شود، دستورات الزم به مسئولین ابالغ شده 
تا مراقببت و بیماریابی استانداردی در مبادی مرزی انجام شود.«
وی در خصوص نوع فعالیت متخصصان و مراقبان سالمت در 
فرودگاه امام  خمینی )ره( و برخی اظهارات درباره نوع پوشش 
افرادی که اقدام به بیماریابی می کنند افزود: »تشخیص بیماری و 
نوع فعالیت متخصصین در حوزه بیماریابی فعالیتی کامال تخصصی 
است، اما آن کسی که اقدام به اظهار نظر دراین زمینه و نوع پوشش 
همکاران ما می کند چه اطالعاتی نسبت به این بیماری و شرایط 
انتقال آن دارد؟ آیا به دستورالعمل های وزارت بهداشت در این 
زمینه واقف هستند؟ نباید اجازه دهیم اینگونه مباحث خستگی 
را بر تن همکاران ما برجای بگذارد. هر کشوری در هر مرحله 
از سیر یک طغیان یا همه گیری بیماری، برخورد متناسب با آن 
را انجام می دهد. به همین دلیل در ایران که تا کنون حتی یک 
مورد از کرونا ویروس گزارش نشده است، نمی توان همه را در 

شرایط ایزوله نگه داشت.«
عرفانی اقدامات افرادی که در فرودگاه امام خمینی)ره( اقدام 
به بیماریابی می کنند را مطابق با استانداردهای سازمان بهداشت 
سوی  از  هنوز  کروناویروس  »بیماری  گفت:  و  خواند  جهانی 
در  بین المللی  نگرانی  یک  عنوان  به  جهانی  بهداشت  سازمان 
زمینه تهدید سالمت عمومی اعالم نشده است. طی بررسی های 
صورت گرفته بر نوع جدید کروناویروس ٢٠1۹ مشخص شده 
است که مرگ و میر ناشی از این ویروس کمتر از دو تا سه 
درصد است؛ به گونه ای که طبق آخرین آماری که به دست ما 
رسیده از بیش از دو هزار نفری که به کروناویروس مبتال شده 
امروز  ارتباطات  دنیای  در  کرده اند،  فوت  نفر   ۵۶ تقریبا  اند، 
نمی توان جلوی ورود بیماری ها را به کشورها گرفت، از این 
رو هنر مرکز مدیریت بیماری های واگیر این است که بیماری 
را هنگام ورود تشخیص داده و نگذاریم چرخه انتقال و طغیان 

بیماری در کشور به راه افتد.«
واگیر وزارت  بیماری های  مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رییس 
بهداشت تصریح کرد: »کرونا ویروس ها تا ابتدای قرن ٢1جزو 
قِسم  چهار  بر  که  بودند  سرماخوردگی  معمولی  ویروس های 
به  ابتال  برای  شناسایی می شدند و جزو شایع ترین ویروس ها 
سرماخوردگی قلمداد می شدند. اما، از سال ٢٠٠٣ میالدی یک 
گونه جدید از این کرونا ویروس تحت عنوان "سارس" شناسایی 
شد که ظرف مدت زمان کوتاه ٢۷ کشور را درگیر خود کرد و 
با توجه به تمهیدات بین المللی حدود سه ماه پس از شناسایی، 

پرونده اش بسته شد و طغیان آن تحت کنترل قرار گرفت.«
وی اظهار کرد: »حدود هفت سال قبل نوع دوم خطرناک این 
ویروس به اسم »MERS« یا کروناویروس خاورمیانه از کشورهای 
حاشیه جنوبی خلیج فارس بویژه عربستان،  امارات، عمان، قطر 
و کویت آغاز شد. این نوع از ویروس معموال از شتر به انسان 
منتقل شده و سپس از انسان به انسان قابلیت انتقال دارد. آن زمان 
مواردی از این نوع ویروس چه در انسان و چه در حیوان در مبادی 
ورودی کشور ما شناسایی شد که با اقدامات به موقع صورت 
گرفته از سوی وزارت بهداشت خوشبختانه این بیماری در کشور 
ما استقرار نیافت، سومین نوع خطرناک از دسته کروناویروس ها 
همین ویروسی است که اخیرا از کشور چین گزارش شده است، 
این ویروس از اواخر سال ٢٠1۹ در چین شناسایی شد که موارد 

آن رو به افزایش است.«
واگیر وزارت  بیماری های  مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رییس 
آنفلوآنزای  تلفات  آمار  آخرین  پایان درخصوص  در  بهداشت 
فصلی نیز گفت: »در هفته گذشته از  ٢۸ دی تا ۴ بهمن، سه نفر 
اثر ابتال به آنفلوآنزای فصلی فوت کرده اند؛ به صورتی که  بر 
دو نفر در زنجان و یک نفر در آذربایجان غربی جان خود را از 
دست داده اند که با احتساب موارد فوت شده قبلی، آنفلوآنزای 

فصلی تاکنون 11۹ نفر را به کام مرگ کشانده است.

گزارش خبری
شماره 1۵۸۶ ۸ بهمن 1٣۹۸
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وزیر بهداشت در اجالس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور:

کارخانه های داروسازی تا ۶ ماه آینده مواد اولیه دارویی دارند      

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی 
وزارت بهداشت گفت: »در یکصد و نهمین 
دانشکده های  و  دانشگاه ها  اجالس روسای 
علوم پزشکی در مشهد مقدس، 1۵ مصوبه و 
۵٠ پیشنهاد اجرایی داشتیم که با پیگیری های 
دفتر برنامه ریزی معاونت توسعه مدیریت، 
منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، تمام 

این مصوبات، تکمیل و اجرایی شد.«
دهمین  و  یکصد  در  نژاد  تقوی  کامل  سید 
دانشکده های  و  دانشگاه ها  اجالس روسای 
مرکز  در  کشور  سراسر  پزشکی  علوم 
اظهار  تهران  رازی  بین المللی  همایش های 
روسای  قبل  اجالس  »مصوبات  داشت: 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در 
حوزه های درمان، بهداشت، آموزش، توسعه، 
سازمان بیمه سالمت، انستیتو پاستور و سازمان 

اورژانس کشور بوده است.«
وی افزود: »مصوبه اجرای بدون سقف اسناد 
مازاد بر یک دوازدهم برای مرداد و شهریور، 
ارزیابی اسناد بیمه سالمت در دانشگاه ها با 

تاکید بر مدیریت منابع و مصارف، در دستور کار قرار گرفتن بیانیه گام 
دوم انقالب، راه اندازی نظام ارجاع و پزشکی خانواده بر بستر پرونده 
پنوموکوک،  و  روتاویروس  های  واکسن  تولید  سالمت،  الکترونیک 
توسعه شاخص های سالمت دهان و دندان، کنترل بیماری HIV از 
طریق دستیابی به اهداف ۹٠۹٠۹٠، کاهش فرانشیز، کمک به بیماران 

خاص و صعب العالج، تدوین راهنماهای بالینی، جذب تکنسین های 
فوریت های پزشکی زن و اولویت بندی پروژه های عمرانی و توسعه ای 

از جمله مصوبات اجالس قبلی بود.«
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت ادامه داد: 
»در یکصد و نهمین اجالس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم 

پزشکی، ۵٠ پیشنهاد اجرایی در حوزه های 
مختلف در کارگروه های سه گانه مطرح شد 
که ۴٠ مورد از این پیشنهادات، مورد امکان 
سنجی و در دستور کار قرار گرفته است، در 
یکصد و دهمین اجالس روسای دانشگاه ها 
و دانشکده های علوم پزشکی که در روزهای 
برگزار می شود، سیاست های  امسال  پایانی 
و  آینده  سال  برای  بهداشت  وزارت  کالن 
وزارت  امسال  ماهه   1٠ عملکرد  ارزیابی 
بهداشت، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.«
تقوی نژاد در پایان گفت: »در این اجالس 
نحوه پذیرش دانشجو، تحصیالت تکمیلی، 
دانشجویان خارجی و دوره های فوق تخصص 
و فلوشیپ، نحوه حضور دانشجویان در برنامه 
و  جایگاه  سالمت"،  پایگاه  یک  "هرخانه 
عملکرد پژوهش، همگرایی مراکز تحقیقاتی، 
ملی،  مشترک  پژوهشی  پروژه های  تعریف 
عملکرد بیمارستان های دانشگاهی در مورد 
بار مراجعه و ضریب اشغال تخت، نحوه اداره 
بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی، 
بیمه  سقف  اعمال  اثرات  بررسی  الکترونیک،  نویسی  نسخه  ارتقای 
سالمت و چگونگی تعامل با بخش خصوصی، پروژه های ملی در حوزه 
بهداشت، نقشه راه بیماری های واگیر و غیرواگیر، وضعیت خانه های 
بهداشت عشایری، ارتقای نظام پرداخت و ارتقای ساختار تشکیالت 

وزارت بهداشت از مباحثی است که در این اجالس مطرح می شود.«

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت:

سیاست های کالن وزارت بهداشت برای سال آینده بررسی می شود


