
 فاطمه انصاری

در دهه اخیر تحوالت زیادی در آموزش پزشکی 
کشور رخ داده است که نشان می دهد آموزش برای 
مسئوالن سالمت بسیار اهمیت دارد.ازجمله اقدامات 
آن ها نیز سند تحول آموزش پزشکی است که برای 
آن اهداف و خروجی هایی را در نظر گرفته اند. از 
محورهای مطرح شده در این سند می توان به آموزش 
پاسخگو و عدالت محور اشاره کرد. بر اساس این 
محور، آموزش را به گونه ای تعریف کرده اند تا بتوانند 
باتربیت نیروهای سالمت به نیازهای جامعه پاسخ 
بگویند و این مسئله دور از انتظار نیست. آموزش 
نیروهای سالمت باید بر اساس نیاز جامعه باشد 
اما باید توجه داشت که آیا راه کارهایی که برای 
رسیدن به این اهداف در نظر گرفته می شود صحیح 
است. آیا با چنین برنامه ریزی هایی می توان وضعیت 
آموزش پزشکی را ارتقا داد و بهبود بخشید؟! سپید 
در گفتگو با حبیب اهلل پیروی عضو هیئت علمی 
دانشگاهعلوم پزشکی شهید بهشتی به بررسی این 

موضوع می پردازد.

عدالت محوری و آموزش پاسخگو در یک 
محور هستند

حبیب اهلل پیروی در خصوص عدالت محوری، 
تعریف آن را هم در اساس و هم در محتوا می داند 
و می گوید: »عدالت در اساس به معنای پذیرش 
دانشجو، دستیار و در سطح دانشگاه هاست که با 
توجه به سطح نمراتی که داوطلبان به دست می آورند 
و نسبت به سطح دانشگاه های کشور می توان گفت 

آن را در کشور مشاهده کرده ایم.«
وی معتقد است که عدالت محوری در محتوا 
هنوز رخ نداده است و می گوید: » عدالت در محتوا 
باید بر اساس نیازهای کشور باشد. ما باید در مورد 
مسائل اطالعات داشته باشیم و آن ها را ارزیابی کنیم. 
سپس برنامه ریزی کنیم. متأسفانه هنوز در کشور ما 
این مسئله رخ نداده است و ما اطالعات مناسبی 
در این حوزه نداریم یا حداقل تحقیقات صورت 

گرفته مرتبط نبوده است.« 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی در خصوص آموزش پاسخگو می گوید: 
»برای اینکه آموزش پاسخگو باشد ابتدا باید درباره 
نیازهای جامعه آگاهی های الزم را داشته باشیم و این 
اطالعات به عنوان دانسته های پایه برای برنامه ریزی ها 
هستند.باید چالش های موجود را شناسایی کنیم و در 
این مورد تحقیق کنیم. اینکه درمان و روش آن چه 
باشد بر اساس نیازهای اصلی است. درحالی که هنوز 

این اتفاق در کشور ما رخ نداده است.«
حبیب اهلل پیروی آموزش پاسخگو و عدالت 
محوری را در یک راستا می داند و می گوید: » آموزش 
پاسخگو به همان عدالت محوری بازمی گردد.هردو 
به یک معنا و در یک راستا هستند.منظور از پاسخگو، 
پاسخگویی به نیازهای جامعه است و نیازهای جامعه 
چیست؟همان چالش هایی که باید شناسایی کنیم. 
منابع آموزشی مطالبی را مطرح کردند که در بعضی 
بیماری ها توجه کمتری شده است و نیاز جامعه را 

برطرف نمی کند و یا عکس آن نیز اتفاق افتاده است.«
آگاهی به نیاز جامعه و برنامه ریزی

 برای آن
پیروی در خصوص تأثیر این طرح در آموزش 
می گوید: »این طرح به طور مستقیم با آموزش کاری 
ندارد  و به نظر من مقداری بی دقتی نیز می تواند این 
طرح را ضد آموزش کند و انگیزه ها را به سمت 
کار بیشتر و درآمد بیشتر ببرد.« پیروی معتقد است  
که تنها درصورتی که با افزایش میزان مراجعات، 
میزان محتوای آموزشی افزایش یابد؛ این طرح به 

آموزش کمک کرده است.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی برای تحقق آموزش پاسخگو و عدالت 
محور، برنامه ریزی جامع پزشکی در سراسر کشور 
را الزم می داند.همچنین به برنامه ریزی های وزارت 
بهداشت اشاره می کند و می گوید: »طرح هایی که 
وزارت بهداشت نوشته است هدف هستند. اینکه 
برنامه ریزی کنیم و با آن پیش برویم خیلی خوب 
است. اما زمان این گونه تفکر نیست.بهتر است که 
این برنامه ها را عملیاتی کنیم. اینکه از چه شروع 

کنیم و چگونه برسیم.« 
وی در این خصوص افزود: »در این مرحله است 
که باید چالش های راه را شناخته باشیم و بر اساس 
آن حرکت را تنظیم کنیم تا به آن جایگاه برسیم.این 
طرح های نوشته شده به گونه ای فقط هدف هستند.
البته باید یادآور شوم که خوب است که این مسائل 

را مطرح کردند و ما باید بر همین اساس برنامه 
عملیاتی بنویسیم. برنامه عملیاتی هم به این سادگی 
نیست و باید بر اساس اطالعاتی پایه و قوی باشد.«
یکی از مواردی که عضو هیئت علمی به آن 
»ما  است:  بورد تخصصی  آزمون  اشاره می کند 
تصمیم داشتیم تا این آزمون را شش ماه دیرتر 
برگزار کنیم اما اجازه آن را ندادند.زیرابه نیروهای 
متخصص نیاز دارند. و به همین خاطر است که 
می گویم ما اطالعات درستی از نیازهایمان نداریم.
اینکه چه تعداد نیروی متخصص در شهرستان ها 
احتیاج داریم. این همه دانشگاه داریم و مشغول به 
تربیت این همه نیرو هستیم.چه می شود وقتی این 

مقدار زیاد هزینه را صرف تربیت نیرو می کنیم 
و درحالی که فردا به این مقدار نیرو نیاز نباشد.«

طرحی جامع برای کل جامعه پزشکی 
از  آگاهی  به ضرورت  پیروی  حبیب اهلل 
»اولین  می گوید:  و  می کند  اشاره  اطالعات پایه 
مسئله این است که باید بر اطالعات پایه کار شود.
این مسائل به هم مرتبط است.متأسفانه نمی توانیم 
درحالی که وضعیت اقتصادی درست نیست، نیازهای 
دانشجو را پیش بینی کنیم. یکی از مسائل مهمی که 
با آن روبرو هستیم این است که بدانیم به چه تعداد 
متخصص با چه شاخصی نیاز داریم. این ها باید 
برای ما مشخص شده باشد و تحقیقات باید روی 

آن انجام بشود.«
 وی راهکار دیگر برای تحقق این هدف را 
مبنی بر اطالعات پایه دانست و ادامه داد: »دومین 
مورد این است که باید تحقیقاتی انجام بشود مبنی 
بر اینکه ما در هر منطقه کشور از چه بیماری رنج 
می بریم میزان سرطان در کشور چقدر است. و 
این مسئله خیلی زمان بر است تا ما بتوانیم این 
اطالعات پایه را به دست بیاوریم. زمانی که توانستیم 
این اطالعات پایه را به دست بیاوریم می توانیم پایه 
و اساس یک آموزش صحیح یا درمان را بریزیم 
و به نظر من اگر این اطالعات پایه نباشند تمام 

برنامه ها می لنگند.«
پیروی چالش اجرای برنامه ها را این گونه بیان 
می کند: »اینکه برنامه ها یک مقداری به جلو می روند 
و سپس رها می شوند، این است که نه تحلیل درستی 
از نیازها وجود داشته است و نه اجرای درستی 
در پی آن انجام شده است.« وی به اجرای طرح 
کارانه اشاره می کند و ادامه می دهد: » طرح تحول 
سالمت وارد و کارانه مطرح شد.چون مطالعات 
ما در مورد آن کافی نبود و در این زمینه تحقیق 
آسیب شناسی خیلی دقیق انجام ندادیم. مشکالتی 
که در آن بود تشدید شد.اختالف پزشک ها در طرح 
جدید به مراتب خیلی بیشتر از طرح قبلی شده است 
و اختالف میان کارکنان خیلی بیشتر از قبل شده 
است. این در حالی است که این طرح برای مردم 
بسیار کارآمد و مفید بود و طرح بسیار خوبی است.«
طراحی  خصوص  در  هیئت علمی  عضو 
برنامه ریزی های کشور به نقش مهم رشته های 
دیگر اشاره می کند و می گوید: »این طرح را هفت 
نفر طراحی کرده اند و سپس آن را به معاونین نشان 
داده اند. این اشکال دارد زیرا این هفت نفر فقط 
پزشک بوده اند. درحالی که در طرح های جامع باید 
از متخصصین رشته های مختلف استفاده کرد.باید 
از متخصصین علوم اجتماعی استفاده شود یا 
حتی متخصصین سیاسی. همه این برنامه ها خوب 
هستند ولی راه رسیدن به این قله ها چیست. این 
هدف، طراح ها و برنامه ریزانی نیاز دارد که نیاز 
جامعه را بدانند و جامعه را به خوبی بشناسند، با 
مسائل جامعه سروکار داشته باشند.جامعه شناس 
باشند اقتصاددان باشند و از جاهای مختلفی هم 

آمده باشند.«
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نظام پرستاری

به  نامه ای  طی  پرستاری  نظام  سازمان 
شورای عالی بیمه با تأکید بر اجرای قانون 
برای  پرستاری،  گذاری خدمات  تعرفه 
بررسی کارشناسی روش اجرای این قانون 
و اصالح نظام پرداخت در حوزه سالمت 

اعالم آمادگی کرد.
بخشی از متن نامه احمد نجاتیان، قائم مقام 
رئیس کل سازمان نظام پرستاری به دکتر 
احمد میدری، دبیر شورای عالی بیمه و 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 

تاریخ 94/6/16 به شرح زیر است:
در این نامه آمده است آنچه از دیدگاه 
سازمان در این مقطع قابل گفت وگو و 
اجرای  روش های  تعیین  است،  مذاکره 
گذاری  تعرفه  لزوم  اثبات  نه  و  قانون 
نمونه های  آوردن  و  پرستاری  خدمات 

خارجی آن است.
محترم  وزیر  پیشنهاد  با  مبنا  همین  بر   
آماده  پرستاری  نظام  سازمان  بهداشت، 
شناسایی  برای  آن  آزمایشی  اجرای 
مشکالت و تدوین دستورالعمل کشوری 

است.
در بخش دیگری از این نامه اشاره شده 
که عالوه بر قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری و تعدیل کارانه ها، در بندهای 
سالمت  نظام  کلی  سیاست های   6-9
ماده  38  مقام معظم رهبری و  ابالغی 
برنامه پنجم توسعه، دولت و شورای عالی 
بیمه  موظف به تعیین تعرفه خدمات و 
به طورکلی هستند  مراقبت های سالمت 
خدمات  که  می فرمایید  اذعان  حتمًا  و 
پرستاری حداقل بیش از نیمی از خدمات 
تشکیل  را  سالمت  نظام  در  ارائه شده 

می دهد. 
نیز  پرستاری  نظام  سازمان  همچنین 
پـرداخـت  نــظـام  اسـت  مــعـتـقـد 
و  بدترین   Fee For Service
نظام  در  پرداخت  روش  ناکارآمدترین 
تمامی  مادامی که  ولی  است  سالمت 
از  اعم  کشور  سالمت  نظام  خدمات 
خدمات پزشکی و غیره بر مبنای »پرداخت 
برای هر خدمت« است برشمردن معایب 
پرستاری  برای خدمات  فقط  این طرح 
جای سؤال دارد. به گزارش روابط عمومی 
پرستاری  نظام  سازمان  پرستاری،  نظام 
اعالم می کند چنانچه اراده ای در آن شورا 
جهت اجرای بند )ز( ماده 38 قانون برنامه 
پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
دولت  هیئت  آیین نامه  به  عمل  و  ایران 
مصوب 93/1/28 جهت تغییر نظام خرید 
گروه بندی  شیوه  به  سالمت  خدمات 
مرتبط با تشخیص )DRG( برای تمامی 
)تکلیفی  دارد  وجود  سالمت  خدمات 
قانونی که قرار بود تا پایان سال 94 در کل 
کشور مورداجرا قرار گیرد(، ما آماده ایم  با  
تمام توان  کارشناسی و با همراهی مسئولین 
محترم در اجرای این قانون همکاری کنیم. 
در همین راستا روز گذشته احمد میدری 
وزیر  معاون  و  بیمه  عالی  شورای  دبیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن بیان 
اینکه قانون تعرفه گذاری چندی پیش در 
شورا بررسی شده بود اما تعرفه خدمات 
پرستاری هنوز ابالغ نشده،  تصریح کرد: »  
در جلسه ای هم که به این منظور در مجلس 
با حضور وزیر بهداشت و نمایندگان نظام 
پرستاری برگزار شد، دکتر هاشمی اعالم 
داشت که اگر دو کشور در سطح دنیا پیدا 
شد که خدمات پرستاری در آن ها دارای 
تعرفه باشد و بر اساس k محاسبه شود، ما 
نیز این کار را انجام می دهیم.« وی با اشاره 
به اینکه وزارت بهداشت اعالم کرده که 
در بحث تعرفه های پرستاری هیچ تجربه 
جهانی را نمی توان سراغ گرفت، افزود: 
»تأکید ما بر این است ببینیم دنیا در این میان 
چه کرده است که و ما نیز همان تجربیات 

موفق را پیگیری کنیم.«

 مشهد معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد 
اسالمی از موافقت اصولی با تأسیس دانشکده 
آزاد  دانشگاه  در  دندانپزشکی  بین المللی 
اسالمی واحد مشهد خبر داد . سید علی 
ابطحی گفت: »خوشبختانه در راستای فعال 
نمودن مجتمع بین المللی گل بهار واحد مشهد 
علوم  حوزه  دانشجویان  آموزش  در  نیز 
با  وی  شد.«  منعقد  تفاهم خوبی  پزشکی 
اشاره به نگرانی مسئولین از کمبود شهریه 
در حوزه علوم پزشکی دانشگاه خاطرنشان 
کرد: »واحدهای پزشکی دانشگاه از سال 
گذشته به دلیل پایین بودن شهریه رشته های 
پزشکی با کسری اعتبار مواجه شده اند که 
امیدواریم بتوانیم در سال جدید وضعیت 
بهتری نسبت به گذشته فراهم کنیم.« معاون 
علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی بابیان 
اینکه بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه 
آزاد اسالمی، دانشگاه موظف شده شهریه 
از  کمتر  درصد   40 را  پزشکی  علوم 
شهریه های پردیس بین الملل دانشگاه های 
دولتی دریافت نماید، افزود: »در حال حاضر 
تعهدات الزم برای اجرای این مصوبه نیز 
اینکه کارشناسی  بابیان  وجود دارد.« وی 
پرستاری از رشته های موردنیاز کشور است، 
تصریح کرد: »امیدواریم با هماهنگی وزارت 
بهداشت عالوه بر رشته کارشناسی پرستاری 
نیز  در حیطه کارشناسی ارشد و دکتری 
در شهرستان های واجد شرایط این رشته ها 

را راه اندازی کنیم.«

آموزش  سنجش  مرکز  رئیس  تهران:   
دستیاری  آزمون  نتایج  اعالم  از  پزشکی 
پور  محمدحسین  خبرداد.  دندان پزشکی 
کاظمی بابیان اینکه 1246 نفر در آزمون 
کردند،  شرکت  دندان پزشکی  دستیاری 
افزود: »به طورکلی 556 نفر مجاز به انتخاب 
رشته شدند و بر اساس نتیجه نهایی بالغ بر 
پذیرفته شدند.«  آزمون  این  در  نفر   370
وی در مورد شیوه اعالم نتایج نهایی این 
آزمون اظهار کرد: »نتایج آزمون از طریق 
سایت سازمان سنجش آموزش پزشکی 
اعالم   www.sanjeshp.ir نشانی  به 

شد.«

 کاشان: مدیر امور مالی دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان گفت: »مطالبات این دانشگاه 
از سازمان های بیمه ای از مرز 500 میلیارد 
ریال گذشت.« سید محمد بهشتی بابیان 
سازمان های  از  دانشگاه  مطالبات  اینکه 
بیمه ای در سال 93 ،160 میلیارد ریال و 
در سال جاری 350 میلیارد ریال است، 
اجتماعی  تأمین  »سازمان  کرد:  تصریح 
بیشترین بدهی را به دانشگاه داشته و از 
تاکنون  گذشته  سال  دی ماه 
را  دانشگاه  ارسالی  صورت حساب های 
پرداخت نکرده است.« وی نیز در خصوص 
و  پزشکان  حق الزحمه  و  پرداخت ها 
کارکنان گفت: »این دانشگاه حق الزحمه 
آنان را در سال گذشته تسویه کرده و تمام 
توان و تالش خود را از ابتدای سال جاری 
به کار گرفته بود تا حق الزحمه پزشکان 
و کارکنان مراکز درمانی و اضافه کار سایر 
واحدهای تابعه را در فواصل زمانی کوتاه 
این  اجرای  متأسفانه  که  نماید  پرداخت 
مطالبات  پرداخت  عدم  دلیل  به  فرایند 
توسط سازمان های بیمه ای با تأخیر مواجه 

شده است.«

 قزوین: سربازرس اداره کل بازرسی 
استان قزوین، مرکز آموزشی - درمانی 
قدس را به منظور ارزیابی روند اجرای 
طرح تحول نظام سالمت،  بازدید کرد. 
فریبرز شهرکی، در پایان این بازدید اظهار 
کرد: »با توجه به معیارهای طرح تحول 
کردن  متحول  برای  سالمت،  نظام 
ساختارهای فیزیکی و ساختمانی، اقدامات 
شده  انجام  مرکز  این  در  خوبی 
است.«شهرکی در پاسخ به این پرسش که 
بازرسی از مرکز آموزشی - درمانی قدس 
انجام شد، گفت:  اهدافی  مبنای چه  بر 
سطح  سنجش  کار  اینکه  از  »هدف 

رضایتمندی مردم می باشد.«

دانشگـاه

معاونت برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی از ارائه خدمات تاتو دریکی از آرایشگاه های تهران 
با دستگاه لیزر که درنهایت منجر به آسیب دیدن مهره های یک زن جوان شد، خبر داد.

حجت اهلل مقیمی در توضیح این خبر به سپید گفت:» چند روز گذشته یک زن  به یکی از کالنتری های 
شهر تهران مراجعه کرده و از آرایشگری که خدمات تاتو ارائه می کرده، شکایت می کند. این زن در 
اظهارات خود به پلیس گفته آرایشگر مذکور با این ادعا که در آرایشگاه خود خدمات تاتو با لیزر را 
پیشرفته تر و بهتر ازآنچه در کلینیک های زیبایی با حضور متخصصان پوست ارائه می شود، انجام 
می دهد و حتی دستگاه لیزری که از طریق آن تاتو انجام می شود،  ازآنچه در این مراکز وجود دارد 
پیشرفته تر است.«  وی ادامه داد: »متأسفانه انجام لیزر روی پوست این خانم باعث شده امواج لیزر از 
پوست عبور کند و به ناحیه عضالت و مهره های کمر او برخورد کند و او مجبور شد در بیمارستان بستری 

شود.« مقیمی همچنین افزود: »در پی استعالم نیروی انتظامی، ما در نامه ای اعالم کردیم، ازآنجاکه 
ارائه کننده این خدمت پزشکی، غیرپزشک است، آرایشگر مذکور مرتکب تخلف شده است. البته به 
دلیل اینکه ارائه کننده این خدمات پزشک نبوده، سازمان نظام پزشکی نمی تواند این تخلف را پیگیری 

کند و تحقیق در این حوزه به عهده نیروی انتظامی است.«
 وی عنوان کرد: »زمانی که  نیروی انتظامی با ارسال نامه ای از آرایشگر مذکور خواسته بود که برای 
ارائه توضیحات به پلیس مراجعه کند،  آرایشگاه تخلیه شده و  تمام وسایل و تجهیزات جمع شده 
بود و هم اکنون آدرس دیگری از این فرد دردست نیست.«  مقیمی بابیان اینکه زمانی که فردی برای 
دریافت خدمات پزشکی به فردی که پزشک نیست مراجعه می کند، باید انتظار وقوع چنین اتفاقاتی 
را هم داشته باشد، اظهار کرد: »این بیمار دچار ضایعه استخوانی شده  اما هیچ نشانی از ارائه کننده این 
خدمت دردست نیست.« وی با اشاره به اینکه مسئول نظارت و بررسی آرایشگاه ها معاونت بهداشت 
دانشگاه های علوم پزشکی است و سازمان نظام پزشکی فاقد بازرسی محیطی است،  عنوان کرد: 
»سازمان نظام پزشکی اگر با شکایت مردم از افراد غیرپزشک مواجه شود ، فرد را به معاونت انتظامی 
دادگاه عمومی معرفی می کند، اما اگر با شکایت علیه یک پزشک مواجه شویم، او را به معاونت انتظامی 

سازمان نظام پزشکی معرفی می کنیم. شکل دیگری از نظارت، نظارت محیطی و سرکشی به واحدهای 
ارائه کننده خدمت است که ما مجوز انجام آن را نداریم. حتی نیرو و امکانات الزم برای این نوع بازرسی 
در اختیار نداریم.« به گفته معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی متاسفانه افراد زیادی هستند 
که به آرایشگاه ها و سالن های ورزشی مراجعه می کنند و بعد از آسیب دیدگی برای شکایت از این 
مراکز به سازمان نظام پزشکی می آیند اما ما مرجع رسیدگی به شکایات علیه پزشکان هستیم. بنابراین 
اگر فردی در آرایشگاه یا ورزشگاه خدمات پزشکی دریافت کند و به ما مراجعه کند ما نمی توانیم 
شکایت او را پیگیری کنیم و مسئولیت نظارت بر این مراکز به عهده معاونت بهداشت دانشگاه های 
علوم پزشکی است. دانشگاه های علوم پزشکی حق پلمب مراکز غیرمجازی که ارائه خدمت می کنند  
دارند.  دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران، مشهد و اصفهان بسیار قوی عمل می کنند و به خوبی 
بر خدمات این مراکز نظارت دارند.« وی در پایان از مردم خواست درصورتی که با حضور پزشک در 
مراکزی به غیراز مراکز درمانی مواجه شدند یا آرایشگاهی را  مشاهده کردند که به ارائه خدمات پزشکی 
مشغول است، می توانند با شماره 84130 تماس حاصل کنند و این موارد را به معاونت نظارت سازمان 

نظام پزشکی اطالع دهند.«

گفت و گو
عفونت استخوانی،  سوغات تاتو

 در آرایشگاه

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت از برگزاری نخستین گردهمایی مدیران شرکت های 
دانش بنیان در حوزه سالمت خبر داد و گفت: »بیش از 4 هزار نفر درمجموع شرکت های دانش بنیان 
حوزه سالمت مشغول به کار هستند.« رضا ملک زاده در نشست خبری که به منظور گردهمایی 
مدیرعامالن شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت برگزار شد، اظهار کرد: »تا شهریور امسال در 
حدود 1700 شرکت توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت های دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، واجد شرایط دانش بنیان در دودسته دانش بنیان صنعتی، تولیدی 
و نوپا شناخته شده اند.« وی افزود: »443 شرکت، شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت هستند و 4 

شرکت صنعتی، 122 شرکت دانش بنیان تولیدی و 316 شرکت نوپا وجود دارند.«
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ادامه داد: »استان های تهران، اصفهان و البرز به ترتیب با 
190، 53 و 21 شرکت باالترین تعداد را در میان استان ها دارند و همچنین در حدود 250 شرکت در 
حوزه سالمت تقاضای خود را برای ارزیابی به سامانه تشخیص صالحیت دانش بنیان ارسال کرده اند 
و در انتظار بررسی و ارزیابی هستند. همچنین 122 شرکت در زمینه فناوری زیستی، 62 شرکت 
در زمینه تجهیزات پزشکی، 29 شرکت در زمینه دارویی هستند که تقاضای خود را برای ارزیابی به 
سامانه تشخیص صالحیت ارسال کرده اند.« وی در مورد اطالعات مالی شرکت های دانش بنیان بیان 
کرد: »جمع گردش مالی کل 443 شرکت در حدود 2 هزار و 200 میلیارد دالر است که 95 درصد آن 

مربوط به 10 شرکت برتر این حوزه است.«
معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه سهم کل بازار دارویی کشور به تنهایی 10 هزار میلیارد تومان 
است، افزود: »بازار تجهیزات پزشکی تا 1/7 میلیارد دالر یعنی حدود5/8هزار میلیارد تومان است، 
این در حالی بوده که گردش مالی شرکت های دانش بنیان دارویی و تجهیزات پزشکی 2/1 هزار میلیارد 

تومان است که سهم حدود 40 درصدی بازار را شامل می شود.«
ملک زاده در مورد فعالیت های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در حمایت از 
شرکت های دانش بنیان گفت: » درمجموع شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت، 4434 نفر مشغول 

به کار هستند که 1303 نفر آن ها با 30 درصد سهم کل نفرات، مربوط به 10 شرکت با باالترین اشتغال 
هستند. از سوی دیگر همکاری نزدیک با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در زمینه اقتصادی 
از کارگزار تخصصی ارزیابی شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت ازجمله اقدامات حمایتی از 
شرکت های دانش بنیان است.« وی افزود: »حمایت ویژه از مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی 
در حمایت از شرکت های دانش بنیان مستقر همچنین برگزاری دوره های آموزشی در زمینه آموزش 
و کمک به شرکت ها در تبدیل ایده به محصول و حرکت به سمت تجاری سازی ایده ها و نمونه 

آزمایشگاه های تولیدی از حمایت های انجام گرفته از شرکت های دانش بنیان شده است.«
وی به انعقاد تفاهم نامه با سازمان غذا و دارو با هدف تشکیل کار گروه مشترک به منظور بررسی و 
حل مشکالت فناوران و شرکت های دانش بنیان در زمینه کسب مجوز و استانداردها اشاره کرد و 
گفت: »همکاری نزدیک با صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه ارزیابی و تسریع فرایند دریافت 

حمایت های مورد نیاز شرکت های دانش بنیان انجام می گیرد.«
ملک زاده ادامه داد: »ایجاد بسترهای الزم برای معرفی و دسترسی شرکت های دانش بنیان حوزه 
سالمت به بازارهای بین المللی و صادرات محصوالت موردتوجه قرار دارد و طراحی بسته های 
حمایتی در زمینه کسب مجوزها و استانداردهای بین المللی باهدف صادرات محصوالت دانش بنیان 
انجام می گیرد.« معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از برگزاری اولین گردهمایی مدیران 
شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت باهدف تسریع در طراحی و پیاده سازی راه کارهای حمایت 
از شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت خبرداد و گفت: »در این گردهمایی که هفته آینده برگزار 
می شود از مدیران عامل و روسای  هیئت مدیره شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت به همراه مدیران 

شرکت های مستقر در مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی دعوت شده است.«
وی بابیان اینکه تولیدات دارویی و برخی از اقالم پزشکی به ویژه ظروف یک بارمصرف در باالترین 
سطح کیفیت هستند، اظهار کرد: »بسیاری از محصوالت ما به کشورهای اروپایی صادر می شود و بنا 

داریم بازار عظیم سالمت را در اختیار تولیدکننده های داخلی قرار دهیم.«

برگزاری نخستین گردهمایی مدیران شرکت های دانش بنیان در حوزه سالمتگــزارش

نظام پرستاری خواستار 
اصالح نظام پرداخت در 

حوزه سالمت شد

گفت وگویی درباره سند تحول آموزش پزشکی کشور با عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

بهداش�ت  وزارت  ک�ه  طرح های�ی 
هس�تند. ه�دف  اس�ت  نوش�ته 

 اینک�ه برنامه ری�زی کنی�م و با آن پیش 
بروی�م خیل�ی خوب اس�ت. ام�ا زمان 
اس�ت  نیس�ت.بهتر  تفک�ر  این گون�ه 
ک�ه ای�ن برنامه ه�ا را عملیات�ی کنیم. 
از چ�ه ش�روع کنی�م و چگونه برس�یم

حبیب ا... پیروی
عضوهیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

جای خالی  برنامه عملیاتی 
در سند  تحول آموزش


