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فتحی، عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد

تالش کمیسیون برای ممانعت از فعالیت کلینیک های درمانی  با ماهیت مسکونی
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 
مجلس از تالش اعضای این کمیسیون برای پیشنهاد 
طرحی جهت ممانعت از صدور مجوز فعالیت برای 

کلینیک های درمانی با ماهیت مسکونی خبر داد. 
به گزارش سپید، محسن فتحی در گفت  وگو با 
خانه ملت در انتقاد نسبت به عدم نظارت بر فعالیت 
کلینیک های درمانی که ماهیت مسکونی دارند و در 
آنها عمل های جراحی هم انجام می شود، گفت: »با 
اینکه هر کلینیکی که به ارائه خدمات در حوزه سالمت 
می پردازد باید از استانداردهای الزم برخوردار باشد، 
اما در تهران مشاهده می شود که برخی تالش می کنند 
تنها در شمال شهر تهران فعالیت کرده و به تامین 
ایمنی و بهداشت حرفه ای در ساختمان هایی که بدین 
منظور تهیه می شود، توجه نمی کنند که این خطای 
بزرگی است و باید جهت ممانعت از تکرار حوادث 

تلخ از تداوم این روش جلوگیری شود.«
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: »نظارت بر این  بخش باید به 

گونه ای باشد که مجوز ایجاد کلینیک های درمانی در 
واحدهای مسکونی صادر نشود و این در حالی است 
که در سال های گذشته تعداد زیادی از این کلینیک ها 
با ماهیت مسکونی ایجاد شده اند.« وی ضمن تسلیت 
به خانواده از دست رفتگان حادثه آتش سوزی کلینیک 

سینا اطهر تصریح کرد: »ساختمان این کلینیک قدیمی 
بوده و از استانداردهای الزم جهت تامین ایمنی افراد 
برخوردار نبود و این در حالی است که در آن حتی 
عمل های جراحی هم انجام می شده است که بیانگر 
نظارت ضعیف بر روند فعالیت این قبیل مراکز است.«

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خاطرنشان 
کرد: »حادثه آتش سوزی کلینیک سینا اطهر آغازی 
شد برای پیشنهاد طرحی که مانع از ادامه فعالیت 
کلینیک هایی شود که از استانداردهای الزم برخوردار 
نیستند، بنابراین در این راستا پیشنهادی را در کمیسیون 
بهداشت و درمان مطرح خواهم کرد که در پی آن 
ساز و کاری طراحی شود تا استانداردهای الزم برای 
ایجاد کلینیک های درمانی ابالغ شود، از سوی دیگر 
الزم است ناظران وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی هم به این موضوع ورود پیدا کرده و مراکزی 
که فاقد استانداردهای الزم هستند را تعطیل کنند.«

عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی، یادآور شد: »وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی باید به این مهم توجه ویژه ای داشته 
باشد که ضمن توقف فعالیت کلینیک های درمانی که 
ساختمانشان از استانداردهای الزم برخوردار نیستند 
از صدور مجوز برای این نوع کلینیک ها نیز به طور 

جدی ممانعت به عمل آورد.«

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ضرورت 
توزیع عادالنه ماسک در مناطق مختلف کشور، گفت: »هم اکنون 
استفاده از ماسک به نوع خاصی محدود نشده و به اندازه کافی در 

سطح کشور وجود دارد.«
به گزارش سپید، همایون سامیح نجف آبادی در گفت وگو با 
خانه ملت با اشاره به ضرورت توزیع عادالنه و با قیمت مناسب 
ماسک در مناطق مختلف کشور، گفت: »با توجه به اینکه استفاده 
از ماسک در همه مکان های عمومی و محل های تجمع به منظور 
مشارکت همه افراد جامعه برای پیشگیری از ابتال و مراقبت از 
سالمت خود اجباری شده است،  اما خوشبختانه در حال حاضر 
ماسک به تعداد و قیمت مناسب وجود دارد و کمبودی از این 

بابت مشاهده نشده است.«
نماینده کلیمیان در مجلس یازدهم، در رابطه با افزایش قاچاق 

معکوس ماسک به  علت اختالف قیمتی و گرانی دالر، افزود: 
»متاسفانه برخی از افراد در هر شرایطی به فکر سود جویی و منافع 
شخصی هستند از این رو باید با ایجاد تدابیر ویژه مانع از سواستفاده 
این افراد و قاچاق معکوس ماسک شویم. هرچند نیروی انتظامی و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تمام ظرفیت خود از مرزها مراقبت 

کرده و تا حد امکان مانع قاچاق کاال شده اند.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، افزود: »پیش 
از عید نوروز همواره ماسک های N95 به عنوان ماسک مناسب 
پیشگیری از بیماری کرونا معرفی می شد که کمیاب و گران بود 
اما هم اکنون استفاده از ماسک به نوع خاصی محدود نشده و حتی 
وزیر بهداشت هم از ماسک های یک بار مصرفی استفاده می کند که 
در تهران و شهرها به اندازه کافی و با قیمت مناسب وجود دارد.«
وی با اشاره به ضرورت حافظت از مناطق سفید و زرد کرونایی 

در کشور، تصریح کرد: »معتقدم به منظور جلوگیری از بحرانی 
شدن وضعیت کرونا در استان هایی که اکنون در وضعیت سفید 
و زرد قرار دارند باید همان سیاست ها و محدودیت های مناطق 

قرمز در سایر استان ها هم اجرا کنیم.«

نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

کمبود ماسک نداریم 

خبـر
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: »آخرین 
پروانه بهره برداری کلینیک سینا در سال 1395 صادر شد و تا 

1۴۰۰ اعتبار داشت.«
 به گزارش سپید، سید هادی میرهاشمی با حضور در دویست و 
بیست وپنجمین جلسه شورا درباره مجوزهای کلینیک سینا اظهار 
داشت: »موسسه در یک مجموعه چندطبقه در قالب یک داروخانه، 
یک درمانگاه تخصصی، یک  بخش بستری که تحت نظر مجموعه 
جراحی محدود است و یک مجموعه مجوزدار سیتی اسکن و »ام 

آر آی« فعال بود.«
وی با بیان اینکه مجوزهای این ملک سال ها پیش توسط وزارت 
بهداشت داده شد، تأکید کرد: »ملک مسکونی می تواند در صورت 

رعایت نقشه های مصوب وزارت بهداشت، مجوزها را دریافت کند.«
میرهاشمی ادامه داد: »برای راه اندازی خدمات در این مجموعه، 
یک موسس و یک مسئول فنی وجود دارد و تمام چارچوب های 

استاندارد توسط مسئول فنی پیگیری می شود.«
معاون درمان دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: »این مجوزها هرچند 
سال یکبار و قبل از تمدید به صورت جامع بررسی می شود و اگر 

تخلفی صورت گرفته باشد، پروانه بهره برداری تمدید نمی شود.«
وی گفت: »این مرکز موظف است طبق نظر وزارت بهداشت عمل 

کند و بازدیدهای دوره ای هم از این موسسه انجام شده است.« 
وی با بیان اینکه موسسه رادیولوژی که در این ساختمان مستقر بود، 
به تمدید پروانه در سال 1398 رسید، اضافه کرد: »مجوزهای این 

موسسه در سال 1398 انجام شد و وزارت بهداشت تمدید پروانه 
بهره برداری آن را به راه اندازی موسسه رادیولوژی طبق ضوابط 
وزارت بهداشت منوط کرد.« میرهاشمی با اشاره به اینکه مجموعه 
دانشگاه شهید بهشتی 16 هزار مرکز را در استان تهران تحت پوشش 
دارد، افزود: »تخلف هایی در مجموعه بوده که از تذکر برای اصالح 

تا تعزیرات بر آنها نظارت شده است.« 
معاون درمان دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد که چک لیست تخلف های 
این مجموعه که از سوی ناظران دانشگاه تهیه شده نیز موجود است. 
به گزارش ایرنا، میرهاشمی در ادامه با اشاره به ساختمان های نا 
ایمن تهران، گفت: »ساختمان وزارت بهداشت هم ایمن نیست و 

به مراجع مختلف اعالم شده است.«

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: 

کلینیک سینای تهران تا سال ۱۴۰۰ مجوز داشت


