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مسئوالن وزارت بهداشت و انجمن های دندانپزشکی: مسئوالن وزارت بهداشت و انجمن های دندانپزشکی: 
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مخالفت وزارت بهداشتمخالفت وزارت بهداشت
 با افزایش ظرفیت دندانپزشکی با افزایش ظرفیت دندانپزشکی
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در  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
نظارت های  تشدید  برنامه  بخشنامه ای 
بهداشتی در ساعات غیر اداری و روزهای 
تعطیل را به دانشگاه ها و دانشکده های علوم 

پزشکی کشور ابالغ کرد.
به گزارش سپید، در بخشنامه کمال حیدری 
به رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی کشور آمده است: با عنایت به شروع 
فصول گرم سال، تعطیالت تابستانی و افزایش 
حجم سفرهای داخلی و در راستای کنترل 
و کاهش طغیان های احتمالی ناشی از شیوع 
ویژه  به  غذا  و  آب  از  منتقله  بیماری های 
طغیان بیماری های اسهال و التور و کنترل 
نظارت های  تشدید  کووید۱۹،  بیماری 
بهداشت محیطی هدفمند از مراکز تهیه، طبخ، 
عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی، 
بین راهی، اقامتی و مراکز و اماکن مشابه 
و همچنین سامانه های آبرسانی، استخرهای 
شنا و شناگاه های طبیعی در قالب اجرای 
غیر  ساعات  در  نظارت ها  تشدید  برنامه 

از ضروریات و  تعطیل  اداری و روزهای 
مورد انتظار است.

حفظ  و  تأمین  بر  بخشنامه  این  ادامه  در 
سالمتی آحاد جامعه و دسترسی به آب و 
غذای ایمن و سالم و همچنین برخورداری از 
فضای مناسب و بهداشتی در اماکن عمومی، 
اولویت  با  آن  امثال  و  اقامتی  راهی،  بین 
کنترل بیماری کووید۱۹ و نظارت بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی و برنامه ریزی علمیاتی 
برای اجرای برنامه مذکور تاکید شده است.
معاون وزیر بهداشت تصریح کرده است: 
رعایت مفاد دستورالعمل تشدید نظارت ها و 
دستورالعمل بازرسی هدفمند و به کارگیری 
از حداکثر توان کارشناسی، تجهیزات پرتابل 
بازرسی، یونیفرم و خودرو متحدالشکل با 
نصب لگوی بهداشت و امکانات دانشگاهی 
به منظور اجرای صحیح برنامه مورد انتظار 

می باشد.
بر اساس این گزارش اولویت های اجرای 

برنامه به شرح زیر اعالم شده اند: 

۱. حضور فعال همه رده های کارشناسی و 
بازرسی از ستاد معاونت بهداشت تا سطح 
مراکز خدمات جامع سالمت در ساعات غیر 
اداری و روزهای تعطیل طبق دستورالعمل 

پیوست
۲. رسیدگی به شکایات مردمی ثبت شده 

در سامانه ۱۹۰
با   ۱۹۰ سامانه  تلفن های  اطالع رسانی   .۳
اولویت مشکالت موجود در مراکز و اماکن 

حساس )مطابق دستورالعمل پیوست(
۴. کنترل بهداشت و ایمنی مواد غذایی در 
بروز  از  پیشگیری  منظور  به  سطح عرضه 
طغیان بیماری های منتقله از آب و غذا به 

ویژه طغیان بیماری های اسهال و التور
اماکن  و  مراکز  از  هدفمند  بازرسی   .۵
استخرهای  آبرسانی،  سامانه های  حساس، 
دفع  بر  نظارت  طبیعی  شناگاه های  و  شنا 
کیفی  کنترل  تشدید  و  فاضالب  بهداشتی 

آب و پروتکل های بهداشتی
۶. ثبت نتایج بازرسی بهداشتی و نمونه برداری 

در سامانه های موجود
۷. نمونه برداری هدفمند از مواد غذایی سنتی 

و صنعتی در سطح عرضه
۸. توجه به نظارت بر سرویس های بهداشتی 

به ویژه سرویس های بهداشتی بین راهی
۹. نظارت بر برنامه خودکنترلی و خوداظهاری 
کارشناس  دارای  اماکن  و  مراکز  بهداشتی 
با دفاتر  مشاور بهداشت محیط و قرارداد 

خدمات سالمت
در  بخش خصوصی  توان  از  استفاده   .۱۰
صورت  در  اداری  غیر  و  اداری  ساعات 

ضرورت
همچنین پشتیبانی و تأمین اعتبارات اجرایی 
برنامه با توجه به حضور همکاران در ساعات 
ساعت  )از  تعطیل  روزهای  و  اداری  غیر 
۸ لغایت ۲۰ در برخی از مناطق با توجه 
تا ساعت ۲۴  به موقعیت مکانی و زمانی 
شب توسط دانشگاه / دانشکده قابل تغییر 

می باشد( مورد انتظار است.مهر

از سوی معاون بهداشت وزارت بهداشتاز سوی معاون بهداشت وزارت بهداشت

دستورالعمل بهداشتی سفرهای تابستانی ابالغ شد
۱۰اولویت وزارت بهداشت



شماره 32228 30 خرداد 1401

بهداشت،  وزارت  اعالم  بنابر 
یک شنبه  تا  شنبه  روز  از  خوشبختانه 
مرگ ناشی از کرونا در کشور گزارش 
نشده است و بنابراین با تکرار مجدد روز 
بدون فوتی ناشی از این بیماری، مجموع 
جان باختگان آن در عدد ۱۴۱هزار و 

ماند. نفر   ۳۶۳
تا  شنبه  روز  از  سپید،  گزارش  به 
بر  و   ۱۴۰۱ خردادماه   ۲۹ یک شنبه 
تشخیصی،  قطعی  معیارهای  اساس 
کووید۱۹  به  مبتال  جدید  بیمار   ۱۶۰
آنها  از  نفر   ۴۰ و  شناسایی  کشور  در 

شدند. بستری 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 
۷ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۷۵۷ نفر رسید.

از روز شنبه تا یک شنبه هیچ بیمار مبتال 
را  خود  جان  کشور  در  کووید۱۹  به 
از دست نداد و مجموع جان باختگان 
این بیماری، در عدد ۱۴۱ هزار و ۳۶۳ 

ماند. نفر 
 ۶۰ و  میلیون   ۷ کنون  تا  خوشبختانه 
هزار و ۴۴۶ نفر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
۲۹۷ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
ویژه  مراقبت های  بخش های  در 
بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۲ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۸۸۵ 
آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور 

است. انجام شده 
در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت 

قرمز، ۰ شهرستان در وضعیت نارنجی، 
۱۰۶ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۴۲ 
شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
تا کنون ۶۴ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۲۰۳ 
نفر دوز اول، ۵۷ میلیون و ۹۴۶ هزار و 
۶۸۱ نفر دوز دوم و ۲۷ میلیون و ۶۶۹ 
واکسن  دوز سوم  نیز  نفر   ۸۰ و  هزار 

کرونا را در کشور تزریق کرده اند.
در  شده  تزریق  واکسن های  مجموع 
۲۲۱ هزار و  میلیون و   ۱۵۰ به  کشور 

۹۶۴ دوز رسید.
و  هزار   ۱۴ یک شنبه  تا  شنبه  روز  از 
۲۶۴ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق 

است. شده 

وزارت  اعالم  طبق 
ظهر  تا  کرونا  بهداشت، 
یک شنبه )2۹ خرداد 1401( 
هزار   234 و  میلیون  هفت 
و ۷۵۷ نفر را در ایران به 
و  کرده  مبتال  قطعی  طور 
در مجموع تا این روز 141 
هزار و 3۶3 نفر را به کام 
مرگ کشانده است. از سوی 
 ۶0 و  میلیون  هفت  دیگر، 
هزار و 44۶ نفر در ایران 
یافته اند.  بهبود  تاکنون 
آمارهای وزارت بهداشت 
 10 طی  که  می دهد  نشان 
روز اخیر )20 تا 2۹ خرداد 
1401( به طور متوسط هر 
ایران  در  نفر  ساعت شش 
نفر  یک  از  کمتر  و  مبتال 
در  و  شده  کرونا  قربانی 
هر ساعت 10 نفر نیز بهبود 

یافته اند.
این  در  سپید،  گزارش  به 
شیوع  روند  اینفوگرافیک 
یک  طی  ایران  در  کرونا 
ماه اخیر )از 2۹ اردیبهشت 
را   )1401 خرداد   2۹ تا 

می کنید. مشاهده 

روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۲۹ خرداد

تکرار دوباره روز صفر فوتی کرونا در ایران



درباره  گزارش هایی  اعالم  پی  در 
و  درمانی  هزینه های  مشکالت 
پوشش های بیمه ای بیماران نادر، معاون 
بیمه  سازمان  و خدمات سالمت  بیمه 
سالمت ایران گفت: »خوشبختانه برای 
سال جاری رقم قابل توجه ۵۰۰۰ میلیارد 
صعب العالج،  بیماران  برای  تومان 
شده  داده  اختصاص  نادر  و  خاص 
تدوین  منظور  این  به  اساس نامه ای  و 
به  که  است  هیئت وزیران  در  و  شده 
محض تصویب و ابالغ این اساس نامه 
که  کاملی  و  جامع  خدمتی  بسته های 
پیش بینی  و خاص  نادر  بیماران  برای 

کردیم را اجرایی خواهیم کرد.«
سال  ماه  دی  هشتم  سپید،  گزارش  به 
۱۳۹۹ سند ملی بیماری های نادر با چشم 
مبتال  نوزادان  تولد  از  پیشگیری  انداز 
مشکالت  رفع  و  نادر  بیماری های  به 
دارویی و درمانی آنها پس از بررسی 
غذایی  امنیت  و  سالمت  شورای عالی 
رسید  تصویب  به  بهداشت  وزارت 
در  وقفه  ماه  چند  از  پس  سرانجام  و 
روزهای پایانی دولت دوازدهم )مرداد 

۱۴۰۰( به دستگاه ها ابالغ شد.
این سند که نزدیک به یکسال از ابالغ 
آن می گذرد و بر لزوم برقراری پوشش 
کامل بیمه پایه و تکمیلی بیماران نادر 
امید  روزنه های  توانست  دارد،  تاکید 
افزایش  را  نادر  بیماران  از  حمایت 
دهد؛ موضوعی که البته هنوز نتوانسته 
رضایت ۱۰۰ درصدی بیماران نادر را 

باشد... به همراه داشته 

لزومتکمیلپوششبیمهای
بیماراننادر

ادراکی_ حمیدرضا  راستا،  این  در 
با  نادر  بیماری های  بنیاد  مدیرعامل 
بیماری های  سندملی  اینکه  به  اشاره 
نادر در آخرین روزهای فعالیت دولت 
قبل به دستگاه ها ابالغ شده است، گفت: 
»بر اساس این سند که تمام مصوبه های 
 ۴ ماده   ۳ تبصره  است  آن الزم االجرا 
این سند تاکید دارد که یک بیمار نادر 
و  پایه  بیمه  کامل  پوشش  تحت  باید 
موارد  این  در  که  گیرد  قرار  تکمیلی 
وزارت  امر  این  در  مربوطه  متصدی 
کدام  می دهد  تشخیص  که  است  رفاه 
باید  تکمیلی  و  پایه  بیمه های  از  یک 

کنند.« تقبل  را  این وظیفه 
وی افزود: »سند تصویب شده به تمام 
بخش های مرتبط ابالغ شد تا تمام نهادها 

به وظایف خود در قبال بیماران آگاه 
بیمه  تامین  وظایف،  از  یکی  باشند. 
نادر  بیماران  یا تکمیلی حمایتی  کامل 
است که بیمه سالمت متولی آن شد و 
اسامی بیماران را از ما درخواست کرد. 
بر این اساس ما در بنیاد ملی بیماران 
نادر اسامی تمام بیماران نادری که در 
را  بودند  نام کرده  ثبت  ما  سامانه های 

ارائه کردیم.« بیمه سالمت  به 
بود  این  ما  »تعبیر  کرد:  تاکید  ادراکی 
برطرف  بیماران  بیمه ای  مشکل  که 
بیماران  از  هم  هنوز  اما  است،  شده 
بیمه ای  پوشش های  در  که  می شنویم 
این  از  فراتر  هستند.  مشکالتی  دچار 
امر مجلس شورای اسالمی برای سال 
بودجه  تومان  میلیارد   ۵۰۰۰ جاری 
و  خاص  نادر،  بیماران  درمان  برای 
که  است  کرده  تصویب  صعب العالج 
و  است  خوبی  و  بزرگ  اتفاق  بسیار 
این  مشکالت  گره گشای  می تواند 
حلقه  نمی دانم  االن  اما  باشد؛  عزیزان 
تکمیلی  و  پایه  بیمه  پوشش  مفقوده 
هنوز  چرا  و  است  کجا  نادر  بیماران 
به شکل کامل محقق نشده است؟ این 

بررسی شود.« باید  موضوع 
در این رابطه مهدی رضایی _ معاون بیمه 
و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 
ایران  گفت: »بیماران نادر عموما تحت 
پوشش مستقیم وزارت بهداشت بودند. 
بخشی از بیماران خاص تحت پوشش 

بیمه قرار گرفتند و ما هم به تعهدات 
خود عمل می کردیم. خوشبختانه برای 
سال جاری مجلس شورای اسالمی رقم 
میلیارد تومان برای   ۵۰۰۰ قابل توجه 
نادر  و  خاص  صعب العالج،  بیماران 
اساس نامه ای  و  است  داده  اختصاص 
به این منظور تدوین شده و در هیئت 
تصویب  محض  به  که  است  وزیران 
بسته های  ما  اساس نامه  این  ابالغ  و 
خدمتی نسبتا جامع و کاملی که برای 
بیماران نادر و خاص پیش بینی کردیم 

را اجرایی خواهیم کرد.«
وی افزود: »این بسته ها با کمک وزارت 
که  است  رسیده  تدوین  به  بهداشت 
اساس نامه  تصویب  از  پس  انشااهلل 
صورت  آن  پیرامون  اطالع رسانی ها 
خواهد گرفت. تصور ما این است که 
شهروندانی  برای  خوبی  سال  امسال 
باشد که دچار بیماری های خاص، نادر 
و صعب العالج هستند و پوشش بیمه ای 

داشت.« خوبی خواهند 
رضایی ادامه داد: »خبر خوب برای این 
بسته های  افزایش  شهروندان  از  دسته 
پوششی  از  مقدار  آن  است.  پوششی 
 ۱۴۰۰ بیماران طی سال  این  برای  که 
نبوده  آنها  نیاز  پاسخگوی  بودیم  قائل 
است. در واقع در سال گذشته بخشی 
راسا  بهداشت  وزات  را  خدمات  از 
بیمه ها  هم  را  بخشی  و  می داد  انجام 
خاطر  این  به  که  می دادند  پوشش 

خدمات  پوشش  چندگانگی  دچار 
در  خدماتی  بسته  این  امسال  بودیم. 
و  خاص  بیماری های  صندوق  قالب 
صعب العالج کامل شده است و آنچه 
که تحت پوشش وزارت بهداشت بوده 
تا  است  تجمیع شده  بیمه ها  در  است 
انشااهلل به محض ابالغ اساس نامه  ذکر 
اعالم  را  خدمتی  بسته های  نوع  شده 

کنیم.«
خدمتی  »بسته های  کرد:  تاکید  وی 
تعریف شده است که برای هر بیماری 
نادر و خاص چه خدمتی تحت پوشش 
باشد. بسته به نوع مراجعه این افراد به 
خواهد  رایگان  خدمات  برخی  مراکز 

بود.«
و  بیمه  معاون  ایسنا،  گزارش  به 
خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 
تکمیلی  بیمه  پوشش  درباره  ایران 
کرد:  اظهار  خاص  و  نادر  بیماران 
»بیمه های تکمیلی نمی توانند از منابع 
دولتی پوشش بیمه ای برای این افراد 
برقرار کنند. حتما می بایست از سهم 
سهم  خیریه  بنیادهای  یا  شده  بیمه  
این  در  که  کنند  پرداخت  را  بیمه 
مردمی  بنیادهای  و  خیریه ها  راستا 
ورود می کنند. از آنجایی که بخشی 
سازان؛  آتیه  تکمیلی  بیمه  منابع  از 
دولتی است این بیمه راسا نمی تواند 
این افراد را بیمه کند بلکه می تواند 

کارگزار بیمه ای این بیماران باشد.«

4
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رفع مشکالت بیمه ای بیماران نادر
 در انتظار تصویب دولت

اریان



درمان  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
معاونان  به  نامه ای  در  پزشکی  آموزش  و 
علوم  دانشکده های  و  دانشگاه ها  بهداشت 
نظارت  ضرورت  بر  کشور  سراسر  پزشکی 
مادر  شیر  با  تغذیه  ترویج  قانون  اجرای  بر 

تاکید کرد.
نامه  این  در  به گزارش سپید، کمال حیدری 
ضمن تاکید بر نظارت بر اجرای قانون ترویج 
بازاریابی  با شیر مادر و کد بین المللی  تغذیه 
جانشین شونده ها، آورده است: »همانگونه که 
برنامه های  اهداف  از  یکی  دارید،  استحضار 
توسعه  اهداف  راستای  در  کودکان  سالمت 
شیر  با  انحصاری  تغذیه  درصد  بهبود  ششم 
مادر و تداوم تغذیه با شیر مادر تا دو سالگی 
در  مستمر  مداخالت  منظور  همین  به  است. 
سال های  در  فوق الذکر  شاخص های  بهبود 
انجام شده  اخیر در سطح جهانی و کشوری 
این  اقدامات طراحی شده در  از  است. یکی 

بازاریابی  بین المللی  »کد  اجرای  خصوص، 
جانشین  شونده ها شیر مادر« می باشد که از 

مفاد آن می توان به موارد زیر اشاره کرد.
سایر  و  مصنوعی  شیر  تبلیغات  •منع 
محصوالت )مانند بطری، سر پستانک و...( به 
طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط شرکت ها 

در کنگره، سمینار و ...  
 •ممنوعیت ورود کارکنان شرکت های تولید 
مصنوعی،  شیر   ( محصوالت  کننده  توزیع  و 
ارائه  مراکز  به  و...(  پستانک  سر  بطری، 
بیمارستان ها،  شیرخوار)  و  مادر  خدمات 

مراکز جامع خدمات سالمت و ...( 
ارزان تر  یا  رایگان  دریافت  •ممنوعیت 
محصوالت  و  مادر  شیر  شونده های  جانشین 

دیگر. 
نمونه  مانند  هدیه  نوع  هر  توزیع  •منع 
رشد،  منحنی  پمفلت،  پوستر،  محصول، 
دفترچه  کیف،  استامپ،  خودکار،  تقویم، 

و.... که جنبه تبلیغی دارد در همایش ها، 
مطبها، مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، 

بیمارستان ها، داروخانه ها، آزمایشگاه ها.
دهنده  نشان  اخیر  گزارشات  متاسفانه 
شرکت ها  نمایندگان  قانونی  غیر  فعالیت 
ارائه خدمات  بیمارستان و سایر مراکز  در 
مصنوعی  شیر  رایگان  توزیع  صورت  به 
قانون  با  که  می باشد  فراورده ها  سایر  و 
ترویج تغذیه با شیر مادر و مصوبات کمیته 
کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر مغایرت 
دارد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید 
و  غذا  و  درمان  بهداشت،  معاونت های 
دارو در نظارت های مستمر این موضوع را 
بررسی و پیگیری نمایند، با هرگونه تخلف 
برخورد  دستورالعمل  طبق  زمینه  این  در 
معاونت  این  به  اقدامات  نتیجه  و  شود 

ارسال گردد.«وبدا

در نامه معاون بهداشت وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی عنوان شد

ضرورت نظارت بر اجرای قانون ترویج تغذیه با شیر مادر

از  ایران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران به حدود یک هشتم 

از جمعیت کشور خبر داد.
به گزارش سپید، عبدالرضا پازوکی روز 
یک شنبه در نشست خبری که در محل 
دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، 
سالمت  نظام  کلی  »سیاست های  گفت: 
که در سال ۹۴ توسط رهبری ابالغ شده 
مورد  باالدستی  اسناد  عنوان  به  است، 

قرار گرفته است.« توجه 
وی افزود: »در شاخص رفاه و سالمت 
جامعه، رتبه اول از بین ۱۱۰۱ دانشگاه 
دنیا به دانشگاه علوم پزشکی ایران تعلق 

است.« گرفته 
این  اعظم  »قسمت  داد:  ادامه  پازوکی 
رتبه بندی مربوط به حوزه سالمت است، 
به طوری که در زمینه بهداشت، سیستم 
شده،  اندازی  راه   ۶۲ سال  از  که  شبکه 
میلیون   ۵.۵ به  خدمت  ارائه  مشغول 
جمعیت تحت پوشش دانشگاه هستیم.«
ارائه می شود،  که  »خدماتی  افزود:  وی 
مراقبت های مادر و کودک، مراقبت از 

بیماری های واگیر و…، است.«
 ۱۴۱ در  خدمات  »این  گفت:  پازوکی 
تحت  سالمت  پایگاه   ۲۲۰ و  مرکز 

ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش 
می شود.« ارائه 

وی افزود: »عالوه بر جمعیت ۵.۵ میلیونی 
و  بهداشتی  خدمات  پوشش  تحت  که 
درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار 
دارند، چیزی در حدود ۴ میلیون نفر نیز 
از مناطق غرب استان تهران از خدمات ما 
استفاده می کنند که در واقع، یک هشتم 
خدمات  پوشش  تحت  کشور،  جمعیت 
دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار دارند.«
با  ایران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
عنوان این مطلب که رتبه بندی بر مبنای 
بیمارستان نداریم، گفت: »عالوه بر این، 
ما ارزیابی های بیرونی داریم که توسط 

بهداشت صورت می گیرد.« وزارت 
بیمارستان ها عمر بیش  اکثر  افزود:  وی 
از ۳۰ تا ۵۰ سال دارند که ضرورت دارد 
این موضوع  به  مسئوالن توجه ویژه ای 

باشند.« داشته 
خدمات  اهمیت  به  ادامه  در  پازوکی 
درمانی گفت: »برای تقویت نظام شبکه، 
بسته خدمتی برای دانشگاه ها تعریف شده 
و در این بین، خدمات دندانپزشکی هم 

قرار دارد.«
دندانپزشکی  خدمات  »البته  افزود:  وی 
در دنیا، خدمات گران قیمتی هستند که 

ما بر اساس توانمندی که داریم، مشغول 
ارائه خدمات به جمعیت تحت پوشش 

هستیم.« دانشگاه 
پازوکی گفت: »متأسفانه به دلیل مسائل 
اقتصادی، شاهد غفلت از ارائه خدمات 
که  هستیم  دندان  و  دهان  بهداشت 
ارتقای سالمت  برای  شرایط  امیدواریم 
پیش  از  بیش  هموطنان،  دندان  و  دهان 

فراهم شود.«
به  ایران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
دوران  در  سلیمانی  شهید  طرح  اجرای 
پاندمی کرونا اشاره کرد و افزود: »اجرای 

این طرح در رتبه بندی دانشگاه اثرگذار 
است.« بوده 

وی در ارتباط با موضوع توریسم درمانی 
گفت: »متأسفانه ایران در موضوع توریسم 
درمانی از کشورهای منطقه عقب است 
و عملکرد ما با توجه به سطح علمی و 
ظرفیت هایی که داریم، قابل دفاع نیست.«
داد:  ادامه  پازوکی  مهر،  گزارش  به 
از  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  »البته 
بیمارستان بخش خصوصی  دو  ظرفیت 
بیماران خارجی  به  ارائه خدمات  برای 

می کند.« استفاده 
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:

اریان

اکثر بیمارستان ها فرسوده اند
۲۲۰ پایگاه سالمت برای ۱۰ میلیون نفر



در  اسالمی  مجلس شورای  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رییسه  هیات  انتخابات 
برگزار شد. اجالسیه سوم 

به گزارش سپید، در جلسه ظهر روز یک شنبه 29 خرداد ماه کمیسیون بهداشت 
مجلس  فعالیت  سال  سومین  برای  رییسه  هیات  انتخابات  مجلس،  درمان  و 

برگزار شد. یازدهم 
بر این اساس حسینعلی شهریاری به عنوان رییس و سید مرتضی خاتمی و سید 

انتخاب شدند. رییس  نواب  عنوان  به  میر محمدی  جلیل 
محسن فتحی و رضا آریان پور دبیران کمیسیون و زهرا شیخی به عنوان سخنگوی 

شدند.ایسنا تعیین  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 

شهریاری برای سومین بار رییس کمیسیون بهداشت شد

متخصص جراحی مغز و اعصاب، دردهای 
گردنی را جزو پنج درد اصلی و شایع عنوان 
گردنی  دردهای  مهم ترین  بیان  به  و  کرد 

پرداخت.
ضعف  زالی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
عضالت گردن، نشست های طوالنی، استفاده 
از کامپیوتر، تبلت و موبایل را از دالیل بروز 
این دردها عنوان کرد که به دلیل کم تحرکی 
و عدم ورزش های مناسب، عضالت ضعیف 
شده و باعث تغییراتی در قوس گردن و در 

نتیجه بروز دردهای گردن می شود.
وی با بیان اینکه در گذشته بیشترین شیوع 
دردهای گردنی در گروه سنی ۲۵ تا ۵۰ سال 
مشاهده می شد، خاطرنشان کرد: »امروزه به 
دلیل استفاده بیش از حد از وسایل الکترونیک 
افزایش شیوع  مثل تبلت و موبایل شاهد 
نوجوانان  و  کودکان  در  گردنی  دردهای 

هستیم.«
به گفته زالی، سر انسان بین ۴ تا ۶ کیلو 
وزن دارد و در صورتی که ۱۵ درجه خم 
شود حدود ۱۲ کیلوگرم فشار مضاعف به 
گردن و ستون فقرات وارد می شود و اگر 
۶۰ درجه خم شود این فشار به ۲۷ کیلوگرم 

افزایش می یابد.
اعصاب،  و  مغز  جراحی  متخصص  این 
شایع ترین علت درد گردن را فشار بیش از 
حد و کشش به گردن عنوان کرد و با اشاره 
به اجزای مختلف گردن نظیر عضالت و 
لیگمان ها و دیسک ها و مهره ها افزود: »با 
توجه به اینکه مهره های گردن بسیار پرنوسان 
و پرتحرک هستند جای مناسبی برای بروز 

آرتروز و دردهای گردنی هستند.«
وی در خصوص رگ به رگ شدگی گردن 
گفت: »هر جا که عضله یا رباط کشیده شود 

و این کشش بیش از حد توان و تاب آوری 
آن عضله یا رباط باشد اصطالحاً می گوییم 

که دچار رگ به رگ شدگی شده است.«
زالی افزود: »اگر این موضوع در فردی مکرر 
رخ دهد به معنای ضعیف بودن عضالت و 
رباط های و عدم رعایت بهداشت مناسب 

گردن است.«
از ۹۰ درصد  بیش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دردهای گردنی دردهای معمولی است که 
باعث نگرانی نیستند به بیان مهم ترین دردهای 
گردنی پرداخت و گفت: »دردهای گردنی 
که بیش از سه هفته طول بکشد، دردهای 
گردنی که به مرور زمان شدت آنها افزایش 
یابد، دردهای گردنی که همراه با سردرد 
شدید و تب باشد، دردهای گردنی که با خم 
شدن سر به سمت جلو افزایش می یابد به 
ویژه اگر همراه با تب باشد، دردهای گردنی 
که همراه با انتشار به دست باشد، دردهای 
گردنی که همراه با بی حسی، گزگز، مورمور 
شدن و ضعف در اندام های فوقانی باشد و 
دردهای گردنی که همراه با عدم تعادل باشد.«

اعصاب  و  مغز  جراحی  متخصص  این 
در ادامه به بیان توضیحاتی در خصوص 
درمان  برای  جراحی  و  درمان  روش های 

دردهای گردنی پرداخت.
وی، نشستن طوالنی مدت، عدم رعایت 
ارگونومی مناسب در محل کار، خم شدن 
طوالنی مدت سر، عضالت ضعیف و سابقه 
خانوادگی را از جمله عوامل خطر در بروز 
دیسک گردن و دردهای گردنی برشمرد و 
یادآور شد که این افراد بیشتر در معرض 
ابتال به اختالالت گردنی و دردهای مربوط 

به آن قرار دارند.
زالی در ادامه، تقویت عضالت گردنی را 
در درمان دردهای مزمن گردنی بسیار مهم 

و ضروری برشمرد.
وی با تاکید بر نقش تقویت عضالت در 
کاهش و پیشگیری از دردهای مزمن گردن 
گفت: »افرادی که عضالت قوی، مستحکم و 
با صالبت دارند کمتر دچار آرتروز، دیسک 
گردن و دردهای گردنی می شوند و در صورت 

بروز آنها کمتر نیاز به جراحی پیدا کنند.«

این جراح مغز و اعصاب با اشاره به اهمیت 
ورزش های گردن در درمان دردهای گردنی 
خاطرنشان کرد: »ورزش های مناسب با توجه 
به شرایط و ضعف عضالت بیمار توسط 
و  می شود  تجویز  فیزیوتراپ  متخصص 
می تواند باعث تقویت عضالت و رباط ها 
و لیگمان های گردن و کاهش بسیاری از 

دردها شود.«
زالی تاکید کرد: »این ورزش ها باید توسط 
متخصص فیزیوتراپی تجویز شود و در غیر 
این صورت ممکن است که باعث وارد شدن 
فشار بیش از حد به بیمار و آسیب شود.«

وی با اشاره به دردهای گردنی ثانویه گفت: 
»منشأ برخی از دردهای گردنی ممکن است در 
محل دیگری باشد که با توجه به عالئم بیمار 
توسط متخصص تشخیص داده می شود.«

زالی دردهای منتشره به دست را مهم برشمرد 
از طریق عالئم و  »پزشک  یادآور شد:  و 
درد می تواند منشأ این دردها و علت آن را 
تشخیص دهد و نقشه جغرافیایی اختالالت 

حسی در فرد را پیدا کرد.«
وی تاکید کرد: »دردهای مربوط به نواحی و 
قسمت های مختلف کف دست و الغر شدن 
عضالت این ناحیه نیز باید مورد توجه قرار 
گیرد زیرا ممکن است عالئم پیشرفت کند.«
به گزارش مهر، زالی خاطرنشان کرد: »معموالً 
اگر دردهای گردنی کمتر از سه هفته طول 
اقدامات تشخیصی خاصی  به  نیاز  بکشد 
ندارد. اما اگر درد گردن همراه با عالئمی 
نظیر بی حسی، گزگز، اختالل در راه رفتن، 
عدم تعادل باشد یا بیش از سه هفته طول 
کشیده باشد پزشک از اقدامات تشخیصی 
نظیر MRI و نوار عصب عضله برای پیگیری 

بیشتر و استفاده می کند.«

6
شماره ۲۲۲8 3۰ خرداد ۱۴۰۱

مهم ترین دردهای گردنی
چه زمان به پزشک مراجعه کنیم

زالی، متخصص جراحی مغز و اعصاب عنوان کرد

اریان
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دستاورد جدید محققان

موفقیت واکسن جدید سرطان در غلبه بر سد دفاعی تومور

محققان، واکسن جدیدی تولید کرده اند 
ایمنی در  که در غلبه بر مکانیسم فرار 
بوده  آمیز  موفقیت  سرطانی  تومورهای 

است.
این  که  دریافتند  آنها  به گزارش سپید، 
واکسن از تومورهای سرطانی در مدل های 
محافظت  پستانداران  و  موش  سرطان 
می کند. آنها قصد دارند سال آینده این 

واکسن را وارد آزمایشات بالینی کنند.
ساخت واکسن های سرطان بخش مهمی 
از تحقیقات سرطان در حدود سه دهه 

بوده است.
سرطان  واکسن های  انواع  از  بسیاری 

تحت تحقیق هستند، از جمله مواردی 
که پروتئین های بیان شده در انواع مختلف 
سرطان را هدف قرار می دهند و آن هایی 
فردی  تومور  جهش های  اساس  بر  که 

شخصی سازی می شوند.
در حالی که واکسن های موجود می توانند 
پاسخ ایمنی را در خون القا کنند، تومورها 
از  ایمنی  اغلب از طریق مکانیسم فرار 

این پاسخ طفره می روند.
هدف قرار دادن این مکانیسم ممکن است 
به محققان در بهبود کارایی واکسن سرطان 

کمک کند.
در مطالعه اخیر، محققان دانشگاه کالیفرنیا 

که  ساخته اند  جدیدی  سرطان  واکسن 
مکانیسم فرار ایمنی را هدف قرار می دهد و 
سطح آنتی بادی ایمنی را افزایش می دهد.
به گفته محققان، رویکرد جدید واکسن، 
سلول سرطانی را از حذف پروتئین خاص 
سرطانی منع می کند و در نتیجه امکان 
حمله هماهنگ سیستم ایمنی به سرطان 
توسط سلول های T و سلول های کشنده 

طبیعی )NK( را فراهم می نماید.
هدف  برای  را  جدید  واکسن  محققان 
 MICA قرار دادن پروتئین های استرس
و MICB طراحی کردند که روی سطح 

سلول های سرطانی قرار دارند.

در حالی که سلول های ایمنی بدن، که به 
 NK و سلول های T عنوان سلول های
تالش  در  معموالً  می شوند،  شناخته 
برای کشتن سلول های سرطانی به این 
می شوند،  متصل  استرس  پروتئین های 
سلول های تومور می توانند با جداکردن 
آنها  حمله  از  آنها  دفع  و   MICA/B

فرار کنند.
این  از  جدید  واکسن  مهر،  گزارش  به 
جداسازی جلوگیری می کند و در نتیجه 
بیان پروتئین استرس و فعال شدن یک 
حمله دوگانه از سلول های T و سلول های 

NK را افزایش می دهد.

در پی شیوع یک بیماری گوارشی ناشناخته در کره شمالی کیم جونگ اون، رهبر 
این کشور داروهای »تهیه شده توسط خانواده اش« را برای مبارزه با شیوع آن به 

جنوب غربی این کشور ارسال کرده است.
به گزارش سپید، دستکم ۸۰۰ خانواده به این بیماری که مقامات کره شمالی آن 

را »اپیدمی حاد روده« نامیده اند، مبتال شده اند.
با این حال مقامات کره جنوبی اعالم کردند که ممکن است این بیماری وبا یا 

حصبه باشد.
این  در  نیز  کووید۱۹  شیوع  موج  مهار  حال  در  شمالی  کره  مقامات  همچنین 

کشور هستند.
تهیه شده  داروهای  اون  کیم جونگ  این کشور،  دولتی  اعالم خبرگزاری  بنابر 
توسط خانواده خود را برای مقابله با این بیماری به شهر »هائجو« واقع در استان 

هوانگهه جنوبی این کشور ارسال کرده است.
به گزارش اسکای نیوز، همچنین مقامات این کشور نیز در حال انجام اقدامات 

الزم برای شناسایی و درمان این بیماری هستند.ایسنا

شیوع یک بیماری گوارشی ناشناخته در کره شمالی

جهان
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جدیدترین آمار جهانی مبتالیان و فوتی های کرونا

کرونا  همه گیری  آمار  جدیدترین  بنابر 
این  به  مبتالیان  مجموع  )کووید-۱۹(، 
بیماری در جهان تاکنون به ۵۴۳ میلیون 
و ۷۰۰ هزار و ۴۹۵ نفر رسیده و مرگ 
شش میلیون و ۳۳۹ هزار و ۵۲۸ نفر نیز 
تأیید شده است. اثر عفونت کووید  بر 

به گزارش سپید، براساس تازه ترین داده ها 
در جدول جهانی پاندمی کرونا، آمریکا 
بیش  و  مبتال  میلیون   ۸۷.۹ از  بیش  با 
درصدر  همچنان  قربانی  میلیون  یک  از 
فهرست کشورهای درگیر با این بیماری 
قرار دارد و هند نیز با آمار بیش از ۴۳.۲ 
میلیون مبتال، پس از آمریکا در رتبه دوم 

است. جهانی جای گرفته 
برزیل  در  کووید-۱۹  به  مبتالیان  آمار 
هم از ۳۱.۶ میلیون نفر فراتر رفته و در 
حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ 

است. مبتالیان  شمار  باالترین 
برزیل در عین حال با بیش از ۶۶۸ هزار 
ایاالت متحده، دومین  از  جانباخته پس 
کشور رکورددار تعداد قربانیان کووید۱۹ 
در جهان محسوب می شود و پس از آن 

هند با بیش از ۵۲۴ هزار قربانی، سومین 
کشور به لحاظ ثبت باالترین آمار مرگ و 
میر کرونایی در این فهرست جهانی است.
در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از ۳۰ 
میلیون مبتال هم اکنون رکورددار ابتال در 
بین کشورهای این منطقه و نیز چهارمین 
کشور با بیشترین آمار بیمار کرونایی در 
جهان است. روسیه هم با گذشتن از آمار 
۳۸۰ هزار قربانی، هم اکنون باالترین رقم 
مرگ و میر کرونایی را در بین کشورهای 

اروپایی دارد و در جهان نیز چهارمین 
کشور با باالترین نرخ فوتی های این 

است. بیماری 
پایگاه  در  شده  به روز  جدول  بنابر 
شمار  »ورلداُمتر«،  اطالع رسانی 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در ۱۰ 
کشوری که طبق گزارش های رسمی 
داشته اند  تاکنون  را  آمارها  باالترین 
تا صبح روز شنبه به ترتیب به شرح 

جدول است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون 
و ۲۳۴ هزار و ۵۲۳ مورد ابتال و ۱۴۱ 

هزار و ۳۶۱ مورد فوت ناشی از بیماری 
کووید-۱۹ در حال حاضر در رتبه ۱۷ 
آمار  بیشترین  دارای  کشورهای  بین  در 

مبتالیان به کرونا قرار دارد.
بر اساس آمار فوق پس از ایاالت متحده، 
هند و برزیل، تاکنون در فرانسه، آلمان، 
ایتالیا،  جنوبی،  کره  روسیه،  انگلیس، 
ژاپن،  آرژانتین،  ویتنام،  اسپانیا،  ترکیه، 
اندونزی،  کلمبیا،  ایران،  استرالیا،  هلند، 
لهستان، مکزیک، اوکراین، پرتغال، کره 

رژیم  اتریش،  تایلند،  مالزی،  شمالی، 
جنوبی،  آفریقای  بلژیک،  صهیونیستی، 
فیلیپین،  شیلی،  کانادا،  چک،  جمهوری 
سوئیس، پرو، یونان و تایوان نیز بیش از 

ثبت شده  است. مبتال  میلیون  سه 
بیماری  به  ابتال  آمار  افزایش  روند 
کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۲۸ کشور و 
ادامه دارد  یافته،  منطقه در جهان شیوع 
قربانی  دنیا  در  همچنان  بیماری  این  و 

می گیرد.

جهان
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وزارت  پرستاری  معاون 
بهداشت ادامه داد: »این موضوع 
پرستار  هزار   ۵ شده  گفته  که 
اخراج شدند، درست نیست و 
من فکر می کنم یک سوءتدبیر 

است.« بوده 
به گزارش سپید، عباس عبادی 
درباره اینکه چه تعداد پرستار 
قرار است جذب شوند و چقدر 
محروم  مناطق  ظرفیت  به 
»یکی  گفت:  می شود،  اضافه 
جبران  برای  که  مسیرهایی  از 
حال  در  انسانی  نیروی  کمبود 
عمومی  مسیر  هستیم،  پیگیری 
است که اولویت با همه است و 

طرح ساماندهی کارکنان دولت 
است که امیدواریم با تصویب 
این طرح تعداد قابل توجهی از 
افراد که در دوره کرونا همراه 
مردم بودند از این طریق تبدیل 
صورت  آنها  برای  وضعیت 
شامل  هم  دوم  مسیر  بگیرد. 
مجوزهای استخدامی است که 
برای آن آزمون برگزار می شود.«
وزارت  پرستاری  معاون 
بهداشت ادامه داد: »این موضوع 
پرستار  هزار   ۵ شده  گفته  که 
اخراج شدند، درست نیست و 
من فکر می کنم یک سوءتدبیر 
بوده است. طبق قانونی که در 

دهه ۷۰ و در وزارت بهداشت 
نظام  فارغ التحصیالن  برای 
افراد  شده،  نوشته  پزشکی 
اختیاری  و  اجباری  طرح 
بعد  اجباری  طرح  در  دارند. 
 ۲ حداقل  فارغ التحصیلی  از 
بعد  و  می کنند  سپری  را  سال 
از آن شرایط استخدام برای آنها 
مهیا می شود. ما تقریبًا سالی ۸ 
فارغ التحصیل  نفر  هزار   ۱۰ تا 
نیروی  طرح  پشت  که  داریم 
انسانی قرار می گیرند. در ضمن 
طرح  برای  قانونی  مجوزهای 
۲۴ ماهه در زمان کرونا صادر 

شد.«

به گزارش مهر، وی تاکید کرد: 
کند،  تصویب  مجلس  »اگر 
تبدیل وضعیت ۵ هزار پرستار 

می شود.« انجام  اولویت  با 
عبادی در پاسخ به این سوال که 
از قبل که تقریبًا کمبود داشتیم و 
االن ۳۰ هزار نفر هم بازنشسته 
شدند، جذب این مقدار پرستار 
گفت:  می شود،  جبران  چگونه 
بازنشسته  که  هزارنفری   ۳۰«
کارکنان  کل  به  مربوط  شدند 
مختص  و  است  سالمت  نظام 
درصد   ۴۰ و  نیست  پرستاران 

هستند.« پرستار  آنها 

معاون پرستاری وزارت بهداشت:معاون پرستاری وزارت بهداشت:

اخراج ۵ هزار پرستار درست نیست
صدور مجوزهای ۲۴ ماهه در دوران کرونا

شماره ۲۲۲۸ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
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رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
و  روانشناسان  از  یک  »هر  گفت:  کشور 
تعیین  و  مصوب  تعرفه  از  غیر  مشاوران 
مشاوره  و  روانشناسی  نظام  سازمان  شده 
کشور، مبلغی را دریافت کند؛ متخلف است.«
به گزارش سپید، محمد حاتمی درگفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: »برخی از 
روانشناسان و مشاوران روانشناسی برای 
ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره بر اساس 
تعرفه ها عمل نکرده و از مصوبه سرپیچی 
هیچ  بدون  را  خود  تعرفه های  و  می کنند 
گونه دلیلی افزایش می دهند؛ اما همکاران 
باید توجه داشته باشند این رعایت نکردن 

حق تعرفه مشخص شده تخلف است.«
به گفته وی تعرفه مشاوران و روانشناسان 
طبق قانون مجلس شورای اسالمی و سازمان 
نظام روانشناسی و مشاوره کشور از سال 
گذشته برای امسال در نظر گرفته شده است.
وی گفت: »تعرفه روانشناسان و مشاوران 
برای ۴۵ دقیقه مشاوره در مقطع کارشناسی 
ارشد ۱۷۶ هزار تومان و دکتری ۲۰۷ هزار 
این  از  تعیین شده است. سرپیچی  تومان 
افراد متخلف  با  قانونی است و  نرخ غیر 

به شدت برخورد خواهد شد.«

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور:

افزایش نرخ تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره غیر قانونی است

کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون پذیرش 
 )PH.D(دانشجو در مقطع دکتری تخصصی
و دکتری تخصصی پژوهشی یا فناوری محور 
و  بهداشت  پزشکی،  پایه  علوم  رشته های 
تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی منتشر 

شد.
جلسه  به  ورود  کارت  سپید،  گزارش  به 
دکتری  مقطع  در  دانشجو  پذیرش  آزمون 
تخصصی  دکتری  و   )PH.D(تخصصی
فناوری محور رشته های علوم  یا  پژوهشی 
پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی 
و دندانپزشکی روز یک شنبه ۲۹ خرداد ماه از 
طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی 
 /https: //www.sanjeshp.ir به نشانی
در دسترس داوطلبان این آزمون قرار گرفت 
و داوطلبان تا روز چهارشنبه اول تیر فرصت 

دارند کارت خود را دریافت کنند.
محل  در  آزمون  روز  در  اینکه  به  توجه  با 
حوزه های برگزاری آزمون، امکان دریافت 
داوطلبان  است  الزم  نیست،  فراهم  کارت 
حتما در تاریخ مقرر نسبت به دریافت کارت 

ورود به جلسه خود اقدام کنند.
همچنین داوطلبان آزمون پذیرش دانشجو در 
مقطع دکتری تخصصی)PH.D( و دکتری 
تخصصی پژوهشی یا فناوری محور رشته های 

پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی،  علوم 
به  نسبت  باید  دندانپزشکی  و  داروسازی 
پر کردن فرم خوداظهاری خود اقدام کنند.
طبق تقویم اعالمی وزارت بهداشت، آزمون 
دکتری  مقطع  در  دانشجو  پذیرش  کتبی 
تخصصی  دکتری  و   )PH.D(تخصصی
رشته های  محور  فناوری  یا  پژوهشی 
پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی،  علوم 
داروسازی و دندانپزشکی در روزهای دوم 
تیر و در سه نوبت صبح و عصر  و سوم 
پنج شنبه، دوم تیر و صبح جمعه سوم تیر 

ماه خواهد بود.
ساعت شروع آزمون نوبت صبح ۹ )شروع 
فرایند آزمون ۸ صبح( و ساعت شروع آزمون 
نوبت عصر ۱۵ )شروع فرایند آزمون ۱۴ 
بعد از ظهر( خواهد شد. ورود داوطلبان به 
جلسه آزمون بدون کارت ورود به جلسه و 
کارت شناسایی معتبر ممنوع اعالم شده است.
دانشگاه ها  علمی  هیأت  عضو  مشموالن 

هیأت  تأمین  نحوه  »قانون  راستای  در  که 
علمی مورد نیاز دانشگاه ها« در حال انجام 
خدمت هستند، پس از قبولی در دانشگاه و 
پس از احراز شرایط، جهت ادامه تحصیل 
برابر فرآیند تعیین شده از خدمت ترخیص 
خواهند شد. همچنین مشموالن غایب مجاز به 

ادامه تحصیل نیستند و در صورت شرکت در 
آزمون و قبولی در دانشگاه، مجوز تحصیلی 
برای آنان صادر نشده و دانشگاه ها مجاز به 

ثبت نام آنان نیستند.
افرادی که تاریخ اعزام به خدمت آنان قبل 
از اعالم قبولی دانشگاه است، الزم است در 
تاریخ مقرر )مندرج در برگ اعزام( به خدمت 

اعزام شوند. بدیهی است در صورت قبولی در 
دانشگاه و دارا بودن سایر شرایط و ضوابط، 
چنانچه داوطلبان طبق مقررات نظام وظیفه 
ترخیص شوند، می توانند ادامه تحصیل دهند. 
در غیر این صورت غایب محسوب شده و 

مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود.ایسنا

کارت آزمون دکتری وزارت بهداشت منتشر شدکارت آزمون دکتری وزارت بهداشت منتشر شد

امکان خوداظهاری داوطلبان



رییس کل سازمان نظام پزشکی در واکنش 
بـه برخـی اظهـارات مبنـی بر دریافت سـکه 
و دالر بـه جـای هزینـه درمانـی از سـوی 
برخـی پزشـکان، اعـام کـرد کـه سـازمان 
نظـام پزشـکی بـا ایـن اقدامـات مخالـف 
اسـت؛ البتـه در ایـن زمینـه گزارشـی بـه 
سـازمان نظام پزشـکی واصل نشـده اسـت، 
امـا قطعـا اگـر گزارشـی در ایـن زمینـه بـه 

مـا برسـد، رسـیدگی می کنیـم.
رییـس زاده  محمـد  سـپید،  گـزارش  بـه 
بـه  پاسـخ  در  ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در 
سـوالی دربـاره وضعیـت مالیـات پزشـکان 
زمینـه  ایـن  در  انجـام شـده  اقدامـات  و 
بـرای سـال جـاری گفـت: »در ایـن زمینـه 
جلسـاتی با دوسـتان مان در سـازمان امور 
مالیاتی کشـور داشـتیم. در مجموع مطمئن 
باشـید که شـاغان حوزه سـامت یکی از 
خوش حسـاب ترین مودیان کشـور هسـتند. 
زیـرا وضعیـت بـازار کارشـان شـفاف تر از 
جاهای دیگر است و درصد باالیی از آنها 
در سیستم های دولتی، هیات علمی، مراکز 
وابسـته بـه درمانگاه هـای دولتـی اشـتغال 
دارنـد و حسـاب و کتاب شـان مشـخص 
بوده و مالیات شـان کسـب می شـود، مانند 

کارمنـدان دولت.«
وی افزود: »سـایر کارکنان حوزه سـامت 
بیمارسـتان های  مطب هـا،  در  کـه  هـم 
خصوصـی و کلینیک هـا فعالیـت می کننـد 
نیز حسـاب و کتاب شـان مشـخص اسـت. 
بنابرایـن وضعیـت مودیـان حوزه سـامت، 
به نسـبت سـایر اقشـار یا مانند بقیه اسـت 

یـا بهتـر اسـت و قطعـا بدتـر نیسـت.«
رییـس زاده بـا بیـان اینکـه قطعـا در همـه 
صنـوف فـرار مالیاتـی داریـم، گفت: »ممکن 
اسـت در صنف پزشـکی و حوزه سـامت 
هـم فـرار مالیاتـی داشـته باشـیم. بسـیاری 
از صنـوف در کشـور هسـتند کـه اصـا 
چقـدر  فـرد  کـه  شـد  متوجـه  نمی تـوان 
کار کـرده اسـت. امـا بـه دالیلـی در حـوزه 
پزشـکی این مباحث مقداری در رسـانه ها 
بـه اشـتباه برجسته سـازی شـده و اعـداد و 
ارقامـی اعـام کردنـد کـه مطلقـا ایـن اعداد 
صحیح نیسـت. اصا کسـی نمی تواند این 
عـدد را محاسـبه کنـد. تنهـا بـا یـک ضـرب 
و تفریـق روی کاغـذ بـه عـددی رسـیدند 
کـه اصـا واقعـی نیسـت. قطعـا وضعیـت 
مودیـان مالیاتـی در حـوزه سـامت ماننـد 
سـایر اقشـار بـوده و حتـی تـا حـدودی 
منظم تـر اسـت. ایـن موضوعـی اسـت کـه 
رییـس سـازمان امـور مالیاتـی نیـز اعـام 
کردنـد و گفتنـد پزشـکان جـزو مودیـان 

خوش حسـاب مالیاتـی هسـتند.«
دو  مـا  حـال  عیـن  »در  داد:  ادامـه  وی 
درخواست داریم و دو موضوع را پیگیری 
می کنیـم؛ یکـی اینکـه واقعـا اخـذ مالیـات 

از حوزه سـامت و پزشـکان واقعا شـفاف 
شـود. همـکاران مـا بـه دالیـل متعـدد واهمه 
و تـرس دارنـد و مالیات هراسـی وجـود 
دارد. زیـرا بعضـًا وقتیکـه بـه ادارات مالیاتی 
مراجعـه می کننـد، واقعـا گرفتـار می شـوند. 
اخـذ مالیـات از پزشـکان شـفاف نیسـت 
خالصانـه  و  صادقانـه  کـه  هـم  کسـی  و 
می خواهـد بـرود و مالیـات بپـردازد، واقعـا 
اذیت می شـود. ضوابط مشـخص نیسـت، 
خیلی اوقات برخوردها سـلیقه ای اسـت و 
گاهـی اوقـات گرفتاری هـای فرآینـدی و 
قانونـی وجـود دارد. مـا همکارانـی داریـم 
کـه تمـاس می گیرنـد و می گوینـد نمی دانـم 
چـه کنـم. ایـن مباحـث وجود دارد. بنابراین 
اخـذ مالیـات از پزشـکان بایـد شـفاف و 
دقیـق شـده و پزشـکان بداننـد کـه چقـدر 

بایـد مالیـات دهنـد.«
»ضرایـب  گفـت:  همچنیـن  رییـس زاده 
مالیاتـی مـا را در سـال های مختلـف بـاال 
و پاییـن می کننـد. بـه عنـوان مثـال یـک 
ضریـب اینتاکـد وجـود دارد؛ یـک سـال 
۴۲ درصد از درآمدها مشـمول کسـورات 
مالیـات می شـد و بعـد متوجـه شـدیم کـه 
در سـال ۱۳۹۹ ایـن میـزان بـه ۷۲ درصـد 
رسـیده اسـت. اینکه چرا این اتفاق افتاده، 
نمی دانیـم. گاهـی ایـن شـفاف نبودن هـا 
بـه ویـژه در دوره هـای قبلـی، منجـر بـه 
سـردرگمی همکاران مـان می شـود کـه بایـد 

شـفاف شـود.«

باید مالیات شان  پزشکان 
را پرداخت کنند

معافیت مالیاتی پزشکی نداریم
رییـس کل سـازمان نظـام پزشـکی ادامـه 

داد: »از طرفـی هـم معتقدیـم کـه جامعـه 
شـفاف  صـورت  بـه  بایـد  نیـز  پزشـکی 
مالیات هایشان را پرداخت کنند، کارتخوان 
نصـب کننـد و بـر اسـاس حسـاب تجـاری 
خودشـان بـه صـورت منطقـی و شـفاف 
مالیات شـان را پرداخـت کننـد. مـا طرفـدار 
ایـن موضـوع هسـتیم و همکاران مـان را 
در  و  می کنیـم  تشـویق  و  ترغیـب  هـم 
عیـن حـال نظـارت هـم می کنیـم کـه ایـن 
اسـت؛  سـویه  دو  امـا  شـود،  انجـام  کار 
یعنـی همانطـور کـه ایـن انتظـار درسـت 
وجـود دارد کـه همـکاران مـا کارتخـوان 
داشـته باشـند و حتمـا مالیات هایشـان را 
بپردازنـد، همانطـور هـم اداره هـای مالیـات 
باید قوانین شـان شـفاف باشـد و پزشـکان 
بداننـد کـه حسـاب و کتاب شـان بـه چـه 
صـورت اسـت. برخوردهـا در ایـن زمینـه 
بـه شـدت سـلیقه ای، متناقـض و متفـاوت 
اسـت. افـرادی هـم کـه فـرار مالیاتـی دارند 
کـه از کشـور فـرار نکردنـد، سـاختارهای 
مالیاتی راهکار تعریف کرده و مالیات شـان 
و  داریـم  مـا ضعـف  کننـد.  دریافـت  را 
نمی توانیـم ایـن کار را انجـام دهیـم. مقصـر 
درصـدی از ایـن موضـوع، پزشـک اسـت؛ 
امـا درصـدی از خطـا هـم متوجه سـاختاری 
اسـت که نمی تواند شـفاف مالیات دریافت 
کنـد. نبایـد همـه چیـز را بـه گـردن جامعـه 
پزشـکی انداخـت. در عیـن حـال چیـزی 
هـم بـه عنـوان معافیـت مالیاتـی نداریـم.«

رییـس زاده دربـاره گزارشـاتی مبنـی بـر 
برخـی دریافت هـای خـارج از تعرفـه برخی 
پزشـکان و همچنیـن اظهاراتـی مبنـی بـر 
درخواسـت غیرریالـی برخـی مطب هـا و 
مراکز درمانی و از جمله دریافت سـکه یا 

دالر به ازای هزینه درمان گفت: »سـازمان 
نظام پزشکی با این اقدامات مخالف است. 
در ایـن زمینـه گزارشـی بـه سـازمان نظـام 
پزشـکی واصل نشـده اسـت، اما قطعا اگر 
مـواردی وجـود داشـته باشـد، مـا بـا چنیـن 
اقداماتـی مخالفیـم و اگـر گزارشـی در ایـن 

زمینـه بـه مـا برسـد، رسـیدگی می کنیـم.«
وی افـزود: »قطعـا درصـد چنیـن تخلفاتـی 
متفـاوت از سـایر صنـوف جامعـه نیسـت، 
امـا همـان حداقل هایـش هـم قطعـا زیبنـده 
جامعـه پزشـکی و هیـچ قشـری نیسـت. 
سـازمان نظام پزشـکی طبق قانون مصوب 
مجلـس وظیفـه رسـیدگی بـه شـکایات را 
دارد و اگر کسـی در این زمینه ها شـکایت 
کنـد، مـا بررسـی می کنیـم. معاونت هـای 
درمـان دانشـگاه های علـوم پزشـکی وظیفه 
نظـارت دارنـد، هـم سـاختار و قانـون آن 
را دارنـد و هـم نیـروی انسـانی آن را در 
اختیار دارند. سـازمان نظام پزشـکی نه به 
لحـاظ قانونـی و نـه بـه لحـاظ لجسـتیکی، 
ایـن وظیفـه را بـرای نظـارت و سرکشـی 
ندارد، اما اگر شـکایتی واصل شـود، حتما 

پیگیـری می شـود.«
وی در ایـن بـاره افـزود: »سـیر بررسـی 
دریافت هـای خـارج از صـورت حسـاب 
در بیمارسـتان های خصوصی هم به همین 
صورت اسـت و نظارت بر عهده معاونت 
درمان دانشـگاه های علوم پزشـکی اسـت 
در  تعزیـرات  نیروهـای  حضـور  بـا  کـه 
کمیسـیون مـاده ۱۱ بررسـی کـرده و نهایتـا 
شـکایت و جمع بنـدی را بـه سـازمان نظـام 
پزشـکی ارسـال می کننـد و سـازمان نظـام 
پزشـکی در هیات هـای انتظامـی بررسـی 

و برخـورد می کنـد.«

واکنش به ماجرای پزشکانی که به جای هزینه درمان، واکنش به ماجرای پزشکانی که به جای هزینه درمان، 
سکهسکه و  و دالردالر طلب می کنند طلب می کنند
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رییـس زاده دربـاره اخبـاری مبنـی بـر طـرح 
تنفس مالیاتی برای اصناف گفت: »به طور 
کلـی قـرار شـد کـه یکسـری تراکنش هـای 
قبـل از سـال ۱۳۹۹ را بررسـی نکننـد، امـا 
بحـث تنفـس در ایـن حـوزه مطـرح نشـده 

است.«
در  پزشـکی  نظـام  سـازمان  کل  رییـس 
پاسـخ بـه سـوالی دربـاره وضعیـت نسـخه 
الکترونیـک نیـز گفـت: »وظیفـه ای کـه در 
قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای سازمان 
نظـام پزشـکی دیـده شـده، اصالت سـنجی 
امضـای الکترونیـک بـود کـه کار انجـام 
شـد. کارت هوشـمند امضـای الکترونیـک 
صـادر شـده و اکنـون بـاالی ۱۳۰ هـزار 
کارت صـادر شـده و در ایـن زمینـه بـه روز 
هسـتیم و عقب ماندگـی نداریـم؛ بـه طـوری 
کـه هـر یـک از همـکاران کـه درخواسـت 
کننـد، کارت امضـای الکترونیـک بالفاصلـه 
صادر می شـود. عالوه بر آن یک اپلیکیشـن 
موبایلـی هـم هسـت تـا امضـای الکترونیک 

بتوانـد از طریـق ایـن اپلیکیشـن بـه سـامانه 
وصـل شـود کـه ایـن را هـم طراحـی کردیم 
و تـا پایـان خـرداد مـاه عملیاتـی می شـود. 
یـک روش دیگـر هـم بـا USB سـت کـه 
در حـال طراحـی اسـت. بـر ایـن اسـاس 
همـکاران می تواننـد بـا هـر سـه روش از 
امضای الکترونیک شـان در سـامانه نسـخه 

الکترونیـک اسـتفاده کننـد.«
وی بـا بیـان اینکـه سـازمان نظـام پزشـکی 
۳۵۰ هزار عضو دارد، گفت: »ممکن است 
همـه ایـن اعضـا کار نسخه نویسـی نداشـته 
باشـند. در عیـن حـال ۱۶۰ هـزار پزشـک 
داریم که با احتسـاب دندان پزشـکان باالی 
۲۰۰ هزار نفر هسـتند و تاکنون ۱۳۰ هزار 
امضـای الکترونیـک صـادر کرده ایـم. سـه 
روشـی کـه اعـالم کـردم آمـاده اجرا اسـت. 
حـال بایـد نرم افـزارش بـا نرم افـزار نسـخه 
الکترونیک بیمه سـالمت و تامین اجتماعی 
هماهنگ سـازی شـود تـا قابلیـت اجـرا را 
داشـته باشـد. پیگیریـم و کار را تـا حـدود 

زیـادی انجـام دادیـم و هماهنگـی هـم دارد 
انجـام می شـود. وقتـی همـه اعضـای مـا 
شـدند،  مجهـز  الکترونیـک  امضـای  بـه 
هماهنگی هـا هـم انجـام شـده و می توانـد 
کامل اجرایی شـود که برای امنیت نسـخه 
الکترونیـک بحـث زیرسـاختی و اساسـی 

است.«
رییـس زاده اظهـار کـرد: »نسـخه الکترونیک 
قانونـی اسـت کـه بایـد در کشـور اجرایـی 
شـود، امـا بحـث ایـن اسـت کـه هـر دو 
یعنـی  دارنـد؛  تعهـدات  یکسـری  طـرف 
یکسـری  بایـد  بیمه گـر  سـازمان های 
جامعـه  و  می کردنـد  آمـاده  را  امکاناتـی 
وارد  کـه  دارنـد  تعهداتـی  هـم  پزشـکی 
ایـن سـامانه شـوند. در برخـی از برهه هـا 
و زمان ها این موضوع یکطرفه شده است. 
یعنی سـامانه نسـخه الکترونیک مشـکالت 
فراوانـی دارد و همـکار مـا کـه در مطـب 
نشسته و باید فکر و ذهنش صرف ویزیت 
بیمـار و توجـه بـه مشـکالت بیمـار و ارائـه 

تشـخیص و درمان شـود، چالشـی بزرگ تر 
برایش ایجاد شـده و آن هم اینکه سـامانه 
چطـور کار کنـد. در عیـن حـال مشـکالت 
نرم افـزاری بسـیار زیـادی هـم وجـود دارد؛ 
بـه طـوری کـه برخـی همـکاران مـا یـک 
اپراتـور گرفتنـد و ماهانـه پنـج تـا شـش 
میلیـون هـم حقـوق می دهنـد تـا ایـن اقـدام 
را انجـام دهنـد. در حالـی کـه ایـن وظیفـه 
را ندارنـد. بنابرایـن هـر دو طـرف بایـد بـه 
تعهدات شـان عمـل کننـد. در برخـی مـوارد 
بـه اعضـای جامعـه پزشـکی فشـار آمـده 
اذیـت می شـوند.  دارنـد  و همکاران مـان 
سـازمان ها بایـد تسـهیالتی را ایجـاد کننـد. 
در عیـن حـال مشـوق خاصـی بـه همـکاران 

ما داده نشـده اسـت.«
وی تاکیـد کـرد: »در عیـن حـال بنـا بـر 
ایـن بـود کـه پرداخت هـا بـه پزشـکان هـم 
آنالیـن شـود کـه آنطـور کـه بایـد و شـاید 
انجـام نشـده و در نسـخه الکترونیـک هـم 

تاخیراتـی در پرداخت هـا داریـم.«

رئیس نظام پزشکی مالرد با بیان اینکه همه 
اقشار جامعه انتظار دارند حقوق شهروندی 
در خصوص امور مالیاتی آن ها رعایت 
شود، گفت: »متاسفانه چند سالی است 
که عدالت مالیاتی در مورد جامعه پزشکی 

رعایت نمی شود.«
نژاد  به گزارش سپید، شهریار موسوی 
در گفت وگو با سازمان نظام پزشکی، با 
اینکه پرداخت عادالنه مالیات  اشاره به 
یکی از ارکان توسعه یافتگی کشورها به 
شمار می آید، اظهار کرد: »همه اقشار انتظار 
دارند در برابر مالیات پرداختی که وظیفه 
آنان در برابر دولت هاست، دولت ها نیز 
به وظایف خود در قبال حقوق شهروندان 

پایبند باشند.«
وی با بیان اینکه عدالت مالیاتی یکی از 
این وظایف است، افزود: »متاسفانه عدالت 
مالیاتی در مورد جامعه پزشکی چند سالی 
است که رعایت نمی شود. بدین شکل که 
با حذف ضرایب شغلی، نحوه محاسبه 
مالیاِت یک شغل خدماتی ساده با افراد 
جامعه پزشکی یکسان محاسبه می شود.«

وی ادامه داد: »هزینه های سرباری، آورده 
اولیه و سرمایه انسانی یک پزشک مانند 
سال های از دست رفته عمر بابت تحصیل، 
کسب تجربه، آموزش مداوم و به روزرسانی 
اطالت و دانش در این حرفه قابل مقایسه 

با بسیاری از مشاغل دیگر نیست.«
رئیس نظام پزشکی مالرد با اشاره به افزایش 
نامتناسب تعرفه های پزشکی به نسبت تورم 
و دستور ی بودن آن برخالف میزان درآمد 
بسیاری از حرف خدماتی دیگر که به نسبت 
تورم و به صورت خود جوش و صنفی 
دستمزد و تعرفه های خود یا نرخ اجناس را 

تعیین می کنند، تصریح کرد: »مالیات گروه 
پزشکی نیز باید متناسب با افزایش تعرفه 
و درآمد حاصل از آن محاسبه شود نه بر 
اساس در آمد گروه های خدماتی دیگر که 
درآمدشان متناسب با تورم افزایش می یابد، 
که  متاسفانه در حال حاضر این نکته مورد 

غفلت واقع شده است.«
هر  در  اینکه  به  اشاره  با  نژاد  موسوی 
که  دارند  وجود  معدودی  عده  صنفی 

علی رغم درآمد باالی خود از پرداخت 
مالیات خودداری می کنند، گفت: »صنف 
پزشکی هم از این قاعده مستثنی نیست 
اما مسئوالن سازمان امور مالیاتی به شکل 
نامحترمانه ای این رفتار را به کل جامعه 
پزشکی نسبت داده و این گونه به نظر 
می رسد که عمدا اعداد و ارقام بزرگی را به 
عنوان فرار مالیاتی جامعه پزشکی به جای 

فرار مالیاتی برخی افراد ارائه می دهند.«

وی خاطرنشان کرد: »بسیاری از همکاران 
نسخه نویس مانند پزشکان عمومی، داخلی 
و اطفال با مشکالت شدید اقتصادی مواجه 
بوده و احتمال ورشکستگی و تعطیلی مطب 
آنان وجود دارد؛ لذا نقش حمایتی دولت )به 
طور مثال در کاهش مالیات آن ها( می تواند 
در مرتفع نمودن معضالت اقتصادی این 

گروه موثر باشد.«

رئیس نظام پزشکی مالرد:
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کشـورهای  اغلـب  در  کـه  شـرایطی  در 
جهـان، پزشـکان عمومـی در خـط اول مقابلـه 
دلیـل  بـه  امـا  دارنـد،  قـرار  بیماری هـا  بـا 
سیاسـت های اتخـاذ شـده در طـی چنـد دهـه 
اخیر، پزشـکان عمومی نتوانسـته اند در جایگاه 
واقعی شـان در نظـام سـامت قـرار بگیرنـد. 
بسـیاری از پزشـکان عمومـی بـا چالش هـای 
متعـددی دسـت و پنجـه نـرم می کننـد. در 
دوران کرونا، مشـکات این گروه از پزشـکان 
چنـد برابـر شـد؛ طـوری کـه برخـی پزشـکان 
عمومـی اعـام کردنـد بـه دلیل متناسـب نبودن 
دخـل و خـرج مطـب داری، مجبـور شـده اند 
کـه ایـن مراکـز خصوصـی را تعطیـل کننـد. 
اگرچـه تاکنـون وعده هـای زیـادی بـرای حـل 
مشـکات پزشـکان عمومی مطرح شـده، اما 
بسـیاری از ایـن وعده هـا در مقـام عمـل بـه 

سـرانجام نرسـیده اسـت.
علی سـاالریان، معاون فنی و نظارت سـازمان 
نظـام پزشـکی نیـز بـا اشـاره بـه اینکـه وضعیت 
پزشـکان عمومی سـالیان متمادی دچار اشـکال 
شـده اسـت گفـت: »طـب عمومـی اصالـت و 
پایه طبابت و پزشـکی محسـوب می شـود. باید 
جایـگاه طـب عمومـی در نظـام سـامت احیـا 
شـود تـا ارزش و احتـرام پزشـکان عمومـی از 
سوی مردم و مسئوالن مورد توجه قرار گیرد.« 
وی با اشـاره به این که وضعیت طب عمومی 
و پزشـکان ایـن عرصـه سال هاسـت کـه بـا 
اشـکاالتی مواجـه اسـت گفـت: »بالـغ بـر 20 
سـال اسـت که خطرات مربوط به اضمحال 
جامعـه پزشـکی کشـور، تنگناهـا و مطالبـات 
مکرر این قشـر به گوش مسـئوالن می رسـد، 
اما توجهی به این موضوع نداشـته اند و یا راه 
حـل کلیـدی بـرای رفـع آن ارائـه نشـده اسـت.«
ساالریان افزود: »زمانی که ستون و تنه پزشکی 
کشـور در خطـر باشـد، کل موجودیـت طـب 
بـه خطـر می افتـد. امـروز شـاهدیم کـه همـه 
گروه هـای تخصصـی و فـوق تخصصـی نیـز 
دغدغه هـای فراوانـی دارنـد. اگـر خواهـان 
مرتفـع شـدن مشـکات هسـتیم بایـد بـه طـب 

عمومـی توجـه ویـژه ای معطـوف شـود.«
معـاون فنـی و نظـارت سـازمان نظـام پزشـکی 
تصریـح کـرد: »فعـاالن صنفـی نبایـد منفعانـه 
عمـل کننـد و بـه بهانـه ایـن کـه گوش شـنوایی 
وجـود نـدارد، جـای وطـن کـرده یا فعالیتی در 
جهـت مرتفـع شـدن مشـکات انجـام ندهنـد. 
سـازمان نظـام پزشـکی پیگیری هـای الزم را 
در خصـوص کمیسـیون ملـی تعییـن حـدود و 
صاحیـت حرفـه ای انجـام داده اسـت. بایـد 
بـا اتحـاد و انسـجام بیشـتر و نیـز هدفمنـدی 
و هم اندیشـی در فضـای حقیقـی و مجـازی، 
جلـوی هـر نـوع تعـدی ایسـتادگی کـرد و 

افـق جدیـدی را فـراروی جامعـه پزشـکی 
قـرار دهیم.«

انجمـن  رئیـس  کامیابـی،  عبـاس  همچنیـن 
پزشـکان عمومـی ایـران هـم هشـدار داده بـود: 
»خطـر فروپاشـی طـب عمومـی در کشـور را 

احسـاس می کنیـم.«
وی بـا عنـوان ایـن مطلـب کـه بیمـاران بـرای 
ویزیـت و معاینـه، کمتـر بـه پزشـک عمومـی 
تعرفـه  »میـزان  گفـت:  می کننـد،  مراجعـه 
ویزیـت پزشـک متخصـص و فـوق تخصـص 
در کلینیک هـا و درمانگاه هـا از تعرفـه پزشـک 
عمومی در مطب کمتر اسـت و همین مسـئله 
باعـث می شـود بیمـار بـه پزشـک عمومـی 

مراجعـه نکنـد.«
کامیابـی بـا طـرح ایـن سـوال کـه آیـا بیمه هـای 
ما صاحیت را برای پزشـکان عمومی برقرار 
کرده انـد، افـزود: »متاسـفانه بیمه هـای مـا ایـن 
صاحیـت را بـرای پزشـکان عمومـی صـادر 
نمی تواننـد  عمومـی  پزشـکان  و  نکرده انـد 
بـرای درمان هـای متـداول همـه داروهـا را 

تجویـز کنند.«
رئیـس انجمـن پزشـکان عمومـی ایـران گفت: 
»وقتـی مـا نظـام مراقبتـی نداریـم، بـا کدام ابزار 
می خواهیـم بیماری هـای مزمـن را مدیریـت 

کنیم.«
کامیابـی افـزود: »2۴ میلیـون کارگـر و یـک 
میلیـون راننـده نـاوگان عمومـی توسـط ۴00 
پزشـک طب کار معاینه می شـوند که فعالیت 

ایـن پزشـکان هـم محـدود شـده اسـت.«
وی ادامـه داد: »طـب عمومـی روز بـه روز 
کـه  اسـت  بدیهـی  و  می شـود  محدودتـر 

نمی تواننـد کار خودشـان را در سـطح اول 
انجـام بدهنـد.« خدمـت 

پزشکان عمومی در
 پایین ترین تراز مالی

چنـد روز قبـل، محمـد رئیـس زاده، رئیـس کل 
سـازمان نظام پزشـکی کشـور هم با اشـاره به 
آمـار پزشـکان عمومـی غیرفعـال تاکیـد کـرد: 
»حـدود ۱۵ هـزار پزشـک عمومـی در کشـور 
داریم که فعال نیستند و کار طبابت نمی کنند. 

شـاید حـدود۳0 هـزار پزشـک عمومـی هـم 
داریـم کـه در چرخـه ارائـه خدمـات مـورد 
نیاز درمانی کشـور فعال نیسـتند و در چرخه 
نظـام ارجـاع و پزشـک خانـواده قـرار ندارنـد. 

مثـا کارهـای زیبایـی و... انجـام می دهنـد.«
همچنیـن کامـران توانگـر، پزشـک عمومـی و 
فارغ التحصیل دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز 
هـم بـا اشـاره بـه بخـش دیگـری از مشـکات 
پزشـکان عمومـی گفـت: »پزشـکان عمومـی 
طرحی و قراردادی در پزشک خانواده در حال 
حاضـر بـا دریافـت پایین تریـن حکـم حقوقـی 
در بین تمام اعضای کادر سـامت )پزشـکان، 
درحـال   )… و  بهـورزان  مامـا،  پرسـتاران، 

طب عمومی در حیاط خلوت نظام سالمت طب عمومی در حیاط خلوت نظام سالمت 
ساالریان، معاون نظام پزشکی: زمانی که ستون و تنه پزشکی کشور در خطر باشد، 

کل موجودیت طب به خطر می افتد

عمومـی  پزشـکان  وضعیـت  سـاالریان: 
سـالیان متمادی دچار اشـکال شـده اسـت. 
طب عمومی اصالت و پایه طبابت و پزشکی 
محسوب می شود. باید جایگاه طب عمومی 
در نظام سامت احیا شود تا ارزش و احترام 
پزشـکان عمومی از سـوی مردم و مسـئوالن 
مورد توجه قرار گیرد. زمانی که ستون و تنه 
پزشکی کشور در خطر باشد، کل موجودیت 
طـب بـه خطـر می افتـد. امـروز شـاهدیم کـه 
همـه گروه هـای تخصصـی و فوق تخصصی 
نیـز دغدغه هـای فراوانـی دارنـد. اگر خواهان 
مرتفع شـدن مشـکات هسـتیم باید به طب 
عمومـی توجـه ویـژه ای معطوف شـود. طب 
عمومـی، اصالـت و پایـه طبابـت و پزشـکی 

محسـوب می شود

اغلـب کشـورهای  در  کـه  در شـرایطی 
اول  خـط  در  عمومـی  پزشـکان  جهـان، 
مقابلـه بـا بیماری هـا قـرار دارنـد، امـا بـه دلیل 
سیاسـت های اتخاذ شـده در طی چند دهه 
اخیر، پزشکان عمومی نتوانسته اند در جایگاه 
واقعی شـان در نظـام سـامت قـرار بگیرنـد. 
بسـیاری از پزشـکان عمومی با چالش های 
متعددی دست و پنجه نرم می کنند. در دوران 
کرونا، مشـکات این گروه از پزشـکان چند 
برابر شد؛ طوری که برخی پزشکان عمومی 
اعام کردند به دلیل متناسـب نبودن دخل و 
خـرج مطـب داری، مجبـور شـده اند کـه ایـن 

مراکـز خصوصـی را تعطیـل کنند
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خدمت رسـانی هسـتند. ایـن مایـه شرمسـاری 
ا سـت کـه ایـن قشـر نخبـه و تحصیـل کـرده 
بعـد از گذرانـدن سـال های طوالنـی و سـپری 
کـردن بیشـترین سـختی ها و بعـد از آن هـم 
باوجود بیشـترین مسـئولیت در قبال مردم در 
پایین تریـن تـراز مالـی و معنـوی قـرار بگیرنـد.«
وی تاکیـد کـرد: »پرواضـح اسـت کـه دلیـل 
تمامـی ایـن مشـکالت را بایـد در بـی توجهـی 
مسـئوالن به این قشـر جسـت وجو کرد. جامعه 
پزشکی در اپیدمی کرونا مثل گذشته همچون 
سـربازان جان بر کف در خط مقدم سـالمت 
و درمان مردم عزیزمان از کوچکترین تالشـی 
مضایقـه نکردنـد تـا جامعـه بتوانـد بـا تکیـه بـر 
مجاهدت هـای ایشـان، ایـن مسـیر سـخت را 
بـه سـالمت طـی کنـد. آنهـا همـواره بـه عهدی 
کـه بـر سـالمت مـردم اسـتوار بـوده، پایبنـد 
مانده انـد و تـا آخریـن لحظـه در ایـن مسـیر 
از جـان خویـش مایـه می گذارنـد، اما متاسـفانه 
در سـالیان اخیـر ایـن قشـر زحمت کـش و از 

خـود گذشـته شـاهد نامالیمت هـای فراوانـی 
از سـوی بعضـی گروه هـا بـوده اسـت.«

توانگـر خاطرنشـان کـرد: »در کارزار مبـارزه بـا 
اپیدمـی کرونـا، پزشـکان طبـق وظیفـه و میـل 
باطنـی خویـش بـه عنـوان فرماندهـان عرصـه 
سـالمت در کنار سـایر همکاران کادر درمان 
از جـان خویـش مایـه گذاشـتند. بـا توجـه بـه 
بیشترین برخورد و مواجهه با بیماران مبتال از 
همان روزهای خوفناک نخسـتین تا به امروز، 
بیشترین تعداد شهدای راه سالمت را به خود 
اختصـاص داده انـد، ولـی متاسـفانه همچنـان با 

کـم مهری هـای زیـادی روبرو هسـتند.«
از سـوی دیگر، حسـین قشـالقی، عضو سـابق 
شـورای عالـی نظـام پزشـکی کشـور هـم در 

گفتگـو بـا سـپید می گویـد: »اغلـب پزشـکان 
عمومـی کال قیـد مطـب داری را زده انـد. حتـی 
برخی پزشکان که از قدیم نیز مطب داشته اند، 
عـده ای از آنهـا بـه سـمت کار در درمانگاه هـا 
روی آورده اند. در برخی شهرها شاهد هستیم 
کـه دیگـر تقاضـا بـرای افتتـاح مطـب وجـود 
ندارد. در برخی شهرها نیز تقاضا برای افتتاح 

مطب، بسـیار کمتر از گذشـته شـده اسـت.«
همچنین او با اشاره به اینکه باید نظارت های 
دولـت بـر بخـش مسـکن، افزایـش پیـدا کند تا 
اجـاره مطب هـا کنتـرل شـود، یادآور می شـود: 
»سیاسـت گذاری های دولت در حوزه مسـکن 
و کمبـود نظارت هـا در ایـن حـوزه موجـب 
افزایـش افسارگسـیخته اجـاره مطب هـا شـده 
اسـت. ایـن اتفـاق در نهایـت بـه سـه نتیجـه 
منجـر خواهـد شـد. نتیجـه اول اینکـه بسـیاری 
از  عـده ای  و  می شـود  تعطیـل  مطب هـا  از 
پزشـکان بـه کار در بخـش دولتـی خواهنـد 
رفت. نتیجه دوم این است که برخی پزشکان 
که مطبشـان تعطیل شـده اسـت، به سـمت کار 
در درمانگاه هـای غیردولتـی و بیمارسـتان های 
خصوصی کشـیده خواهند شـد. نتیجه سـوم 
هـم ایـن خواهـد بـود کـه موج مهاجرت جامعه 

پزشـکی افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی وقتی 
پزشک ببیند که نمی تواند دخل و خرج مطب 
خـود را کنتـرل کنـد، دور از ذهـن نیسـت کـه 

بـه مهاجـرت روی بیـاورد.«
پرسـنل  »حقـوق  می کنـد:  خاطرنشـان  او 
مطب هـا نیـز افزایـش پبـدا کـرده اسـت و 
حـق بیمـه کارکنـان مطب هـا نیـز هـر سـاله 
سـیر صعـودی دارد. در ایـن شـرایط، افزایـش 
افسارگسـیخته اجـاره مطب هـا نیـز اوضـاع 
مالـی مطب هـا را بدتـر کـرده اسـت. مجمـوع 
این شـرایط موجب شـده اسـت که پزشـکان 
جـوان و تـازه فارغ التحصیـل شـده، بـه سـختی 
بتواننـد مطـب خـود را راه انـدازی کننـد. وقتـی 
یـک پزشـک جـوان بـه مجمـوع هزینه هـای 
راه انـدازی مطـب و درآمـدی کـه قـرار اسـت 
داشـته باشـد نگاه می کند، می بیند که دخل و 
خـرج مطب هـا بـا همدیگـر همخوانـی نـدارد.«

میل به تحصیل در رشته های تخصصی 
در بین جامعه پزشکان عمومی

محسـن مصلحـی، دبیـر سـابق شـورای عالـی 
نظـام پزشـکی کشـور هـم انتقـاد کـرد: »بجـای 
تـالش بـرای اجـرای قانـون پزشـک خانـواده 
و احیـای طـب عمومـی، بـه اجـرای طرح هـای 
فی البداهه ای مثل طرح تحول سـالمت روی 
آوردنـد کـه دقیقـا خـالف نظـام ارجـاع اسـت. 
عواقـب آن را نیـز هم اکنـون می بینیـم. یکـی از 
عواقـب آن ایـن اسـت کـه جمـع قابـل توجهی 
از فارغ التحصیـالن رشـته پزشـکی عمومـی و 
حتـی اخیـرا برخـی از رشـته های تخصصـی، 
جایگاه مشخصی در نظام سالمت ندارند و به 
مشـاغل دیگری غیر از طبابت روی آورده اند. 
اگـر جایـگاه واقعـی پزشـکان عمومـی در نظام 
سـالمت تعریف می شـد، حداکثر این بود که 
یک بخشـی از پزشـکان عمومی به حیطه هایی 
مثـل پوسـت، زیبایـی و تـرک اعتیـاد گرایـش 
پیـدا می کردنـد، امـا بـه دلیـل سـاختار غلـط 
نظـام سـالمت، برخـی از پزشـکان عمومـی از 

سـر اجبـار وارد ایـن حـوزه شـده اند.«
فرهنـگ  عواقـب  بـه  اشـاره  بـا  مصلحـی   
بـر  آن  تاثیـر  و  در جامعـه  تخصص گرایـی 
فعالیت پزشـکان عمومی، خاطرنشـان می کند: 
»بـه دلیـل اینکـه جایـگاه پزشـک عمومـی در 
نظام سـالمت، به درسـتی تعریف نشـده اسـت، 
میـل بـه تحصیـل در رشـته های تخصصـی در 

بین جامعه پزشـکان عمومی بسـیار باالسـت. 
همچنیـن بـا توجـه بـه درآمـد پایین بسـیاری از 
پزشـکان عمومـی، تالش هـا بـرای تحصیـل در 
دوره هـای دسـتیاری افزایـش پیـدا کرده اسـت 
تـا شـاید از ایـن طریـق، درآمدهـا افزایـش پیدا 
کند. مجموع این شـرایط موجب شـده اسـت 
کـه مـا بـا مـوج مهاجـرت پزشـکان عمومـی 
نیـز روبـرو باشـیم. واقعیـت ایـن اسـت کـه 
میـزان مهاجـرت پزشـکان عمومـی، کمتـر از 
پزشـکان متخصـص نیسـت. ایـن یـک فاجعـه 
اسـت که سـایر کشـورها، پزشـکان ایرانی را 
بـه عنـوان کارگـران ماهـر جـذب می کننـد و 

ایـن سـرمایه ها را از دسـت می دهیـم.«
او هشـدار می دهد: »ما مردم را عادت داده ایم 
کـه بـا احسـاس کوچکتریـن عالیمـی از درد و 
بیماری به پزشکان متخصص و فوق تخصص 
مراجعه کنند. نتیجه این فرهنگ غلط، افزایش 
هزینـه دارو و خدمـات پاراکلینیکـی و افزایـش 
هزینه هـای نظـام سـالمت اسـت. در حالـی 
کـه بـا اجـرای نظـام ارجـاع و بهره منـدی از 
توان باالی پزشـکان عمومی، سـالمت جامعه 
بـا هزینـه ای کمتـر و بهـره وری بیشـتر، قابـل 

دسـتیابی بود.«
مصلحـی بـا اشـاره بـه وضعیـت مالی نامطلوب 
در حـوزه ارائـه خدمـات طـب عمومـی، انتقـاد 
می کنـد: »طـرح تحـول سـالمت، نوعـی کـج 
سـلیقگی و خـالف قانـون بـود. بـا راه انـدازی 
کلینیک هـای ویـژه در طـرح تحـول سـالمت، 
بیمـار را ترغیـب کردیـم کـه بـا ویزیتـی بسـیار 
ارزان بـه پزشـک متخصـص و فـوق تخصـص 
دسترسـی داشـته باشـد. یعنـی نـه تنهـا بـرای 
فرهنگ سـازی  خانـواده،  پزشـک  اجـرای 
نکردیـم، حتـی ضـد آن هـم عمـل کردیـم. 
بخـش  در  عمومـی  پزشـکان  بی انگیزگـی 
خصوصـی بـرای ارائـه خدمـات نیـز بخـش 
دیگـری از ایـن عـوارض اسـت. بـه دلیـل میـل 
غلـط جامعـه بـه سـمت تخصص گرایـی کـه 
سـال ها رواج پیـدا کـرده اسـت، مطـب داری 
بـرای بسـیاری از پزشـکان عمومـی بصرفـه 
نیسـت و برخـی از آنهـا بـه سـختی می تواننـد 

دخـل و خـرج مطـب را تنظیـم کننـد.«
مصلحـی بـر ایـن بـاور اسـت کـه راه نجـات 
نظـام سـالمت، احیـای طـب عمومـی، اجـرای 
قوانین باالدسـتی نظام سـالمت و اجرای نظام 
ارجـاع و پزشـک خانـواده اسـت. او تصریـح 
می کند: »ما موجود بسـیار نابهنجاری در نظام 
سـالمت ایجاد کرده ایم. برگرداندن شـرایط و 
اصالح آن نیز بسـیار کار سـختی اسـت. وقتی 
فرهنگ مردم و حتی جامعه پزشـکی را تغییر 
دادیم، در آن صورت نمی توان یک شبه آن را 
تغییـر داد. بـه همیـن دلیـل، هیـچ راهـی نداریم 
جـز اینکـه عـوارض دردنـاک مسـیر بازگشـت 
را بپذیریـم، زیـرا چـاره ای جـز ایـن نداریـم. 
اگـر می خواهیـم نظـام سـالمت، سروسـامان 
پیـدا کنـد، بایـد بـه احیـای طـب عمومـی و 
اجـرای پزشـک خانـواده برگردیـم. در غیـر 
ایـن صـورت بایـد همچنـان منتظـر افزایـش 
روزافـزون هزینه هـای درمانـی، نارضایتی مردم 
و جامعـه پزشـکی و کاهـش کیفیـت خدمـات 

درمانی باشـیم.«
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مصلحـی: بـه دلیـل اینکـه جایـگاه پزشـک 
عمومی در نظام سالمت، به درستی تعریف 
نشـده اسـت، میل به تحصیل در رشـته های 
تخصصـی در بیـن جامعـه پزشـکان عمومی 
بسـیار باالسـت. همچنیـن بـا توجـه بـه 
درآمـد پاییـن بسـیاری از پزشـکان عمومـی، 
دوره هـای  در  تحصیـل  بـرای  تالش هـا 
دسـتیاری افزایش پیدا کرده اسـت تا شـاید 
از ایـن طریـق، درآمدهـا افزایـش پیـدا کنـد. 
مجمـوع ایـن شـرایط موجـب شـده اسـت 
کـه مـا بـا مـوج مهاجـرت پزشـکان عمومـی 
نیـز روبـرو باشـیم. واقعیـت ایـن اسـت کـه 
میـزان مهاجـرت پزشـکان عمومـی، کمتر از 
پزشـکان متخصص نیسـت. این یک فاجعه 
اسـت که سـایر کشـورها، پزشـکان ایرانی را 
بـه عنـوان کارگـران ماهـر جـذب می کننـد و 

ایـن سـرمایه ها را از دسـت می دهیـم

و  طرحـی  عمومـی  پزشـکان  توانگـر: 
قراردادی در پزشک خانواده در حال حاضر 
بـا دریافـت پایین تریـن حکـم حقوقـی در 
بین تمام اعضای کادر سـالمت )پزشـکان، 
پرسـتاران، مامـا، بهـورزان و …( درحـال 
خدمت رسـانی هسـتند. این مایه شرمسـاری 
ا سـت کـه ایـن قشـر نخبـه و تحصیـل کـرده 
بعد از گذراندن سـال های طوالنی و سـپری 
کـردن بیشـترین سـختی ها و بعـد از آن هـم 
باوجـود بیشـترین مسـئولیت در قبـال مـردم 
در پایین تریـن تـراز مالـی و معنـوی قـرار 
بگیرنـد. دلیـل تمامـی ایـن مشـکالت را 
بایـد در بـی توجهـی مسـئوالن بـه ایـن قشـر 

جسـت وجو کـرد
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رئیس سازمان غذا و دارو:

رئیـس سـازمان غـذا و دارو بـا بیـان اینکـه 
دولت قبل با آوردن ارز ترجیحی سالمت 
مـردم را بـه گـروگان گرفـت، گفـت: »در 
گذشـته ارزی کـه بـرای صنعـت دارو در 
نظر گرفتند را هر سـال کاهش دادند و با 
کاهش ارز ترجیحی، ارز نیمایی جانشین 
شـد و داروهایـی کـه ارز نیمایـی گرفتنـد 
قیمـت آنهـا باالتـر رفـت و بـرای بیمه هـا و 

مردم نیز مشـکالتی ایجاد شـد.«
در  دارایـی  بهـرام  سـپید،  گـزارش  بـه 
گفت وگـو بـا فـارس بـا اشـاره بـه موضوع 
کمبـود برخـی اقـالم دارویـی در کشـور 
گفـت: »در شـرایط نبـود تحریـم وضعیـت 
صنعـت داروی کشـور مناسـب بـود امـا 
بـا تدابیـر اندیشـیده شـده در تحریـم و 
بحـران کرونـا وضعیـت دارو بـا بحـران 
مواجـه نشـد و خوشـبختانه اکنـون نیـز بـا 
تولیـد اغلـب داروهـا در کشـور بـا کمبـود 

جـدی دارو مواجـه نیسـتیم.«
وی ادامـه داد: »در سـال ۱۳۹۲ کشـور 
بـا کمبـود ۳۳۰ قلـم دارو مواجـه بـود کـه 
سـتادی ویـژه بـرای تامیـن دارو تشـکیل 
شـد و ظرف شـش ماه دارو تامین شـد. 
شـرکت ها یکبـار در سـال بـرای واردات 
یـا تولیـد دارو برنامه ریـزی می کننـد تـا 
قیمـت دارو مناسـب تر باشـد. زمانـی کـه 

دولـت سـیزدهم روی کار آمـد ۲ میلیـارد 
دالر ارز بـه دارو تخصیـص داده شـد بـود 
در صورتـی کـه بایـد ۴ میلیـارد دالر ارز 
تخصیـص داده می شـد یعنـی دولـت قبـل 
بودجه سـال ۱۴۰۰ را نصف کرده بودند، 
وقتی وزارت بهداشت مستقر شد متوجه 
شـد که پول دارو هم هزینه شـده اسـت 
و بـه همیـن دلیـل نیمـه آبـان بـا کمبـود 

دارویـی مواجه شـدیم.«
دارایـی گفـن: »وقتـی دارو دچـار کمبـود 
شـود بـه راحتـی جبـران نمی شـود بلکـه 
مسـتلزم برنامه ریـزی و تولیـد اسـت از 
همین رو حداقل شـش ماه طول می کشـد 
کـه کمبودهـا رفـع شـود. دارو ماننـد برنـج 
و روغـن نیسـت کـه بتـوان آن را از بنـادر 

خریـد و تحویـل گرفـت.«
رئیـس سـازمان غـذا و دارو بـا بیـان اینکـه 
برخـی داروهـا تنهـا یـک تامیـن کننـده 
در دنیـا دارنـد و مـا بایـد در نوبـت قـرار 
بگیریـم، تصریـح کـرد: »بانـک مرکـزی دو 
بـار در سـال گذشـته ارز دارو را قطـع 
کـرد کـه همیـن موضـوع باعـث می شـود 
بـا  دارو  تامیـن  بـرای  برنامه ریـزی  کـه 
مشـکل مواجـه شـود، دولت هـا بایـد بـه 
ایـن موضـوع توجـه ویـژه داشـته باشـند 
و در زمـان تغییـر دولـت مجلـس بایـد بـر 

مسـئله تامیـن دارو نظـارت داشـته باشـد 
بـه دلیـل اینکـه کمبـود دارو مـردم را بـا 
مشـکل مواجـه می کنـد. دولـت قبـل بـا 
آوردن ارز ترجیحـی سـالمت مـردم را 

بـه گـروگان گرفـت.«
کـه  ارزی  گذشـته  »در  داد:  ادامـه  وی 
بـرای صنعـت دارو در نظـر گرفتنـد را 
هـر سـال کاهـش دادنـد و بـا کاهـش ارز 
ترجیحـی، ارز نیمایـی جانشـین شـد و 
داروهایـی کـه ارز نیمایـی گرفتنـد قیمـت 
آنهـا باالتـر رفـت و بـرای بیمه هـا نیـز 
مشـکالتی ایجـاد شـد و بیمه هـا قـدرت 
ریالی کافی برای افزایش قیمت نداشـتند 
و باعـث شـد پرداخـت از جیـب مـردم در 
آن سـال ها افزایـش پیـدا کنـد و بـه ایـن 
نقطه رسـیدیم. دارو در دنیا با قیمت های 
مختلف عرضه می شـود، متاسـفانه عده ای 
در کشـور با سوءاسـتفاده از ارز ترجیحی 
فاکتورسـازی کردند و با سوءاسـتفاده از 
آن دچـار تخلفاتـی شـدند کـه پرونـده این 
شـرکت ها تحویـل مراجـع قضایـی شـده 
اسـت. همچنیـن قاچـاق معکـوس دارو 
در کشـور رواج یافـت و بـه طـور مثـال 
انسـولین از کشـور مـا خـارج می شـد و 
از کشـور افغانسـتان به کشـورهای دیگر 
قاچاق می شـد. در کشـور ترکیه انسـولین 

حـدود ششـصد هـزار تومـان بـه فـروش 
می رسـد امـا ایـن دارو در کشـور مـا بـا 
قیمـت بیسـت الـی سـی هـزار تومـان بـه 

فـروش می رسـد.«
دارایی در پاسـخ به سـوالی مبنی بر اینکه 
پرداخـت ارز ترجیحـی دارو تـا چـه زمانی 
ادامـه خواهـد داشـت؟ گفـت: »ارز دارو 
قطع نشـده اسـت اما وضعیت تخصیص 
ارز دارو مانند عقربه های سـاعت اسـت و 
ارز بایـد هـر لحظـه برقـرار باشـد. وجـود 
ارز دارو مهـم اسـت، برخـی افـراد کـه 
مبتـال هسـتند  بیماری هـای سـخت  بـه 
بـا  هسـتند  مـادرزادی  نقـص  دچـار  و 
تخصیـص نیافتـن بـه موقـع ارز دچـار 
مشـکل می شـوند. اختصـاص ارز دولتـی 
گره کوری بود که به صنعت داروسـازی 
زده شد و باز کردن آن کار آسانی نیست 
و وقتی صنعت دارو شرطی می شود قطع 
آن ممکن اسـت مشـکالتی برای بیماران 
ایجـاد کنـد. پوشـش بیمـه بـه خوبـی در 
زمینـه دارو بـه خوبـی عمـل نمی کنـد هنوز 
زیرسـاخت های اختصـاص ارز دولتـی بـه 
بیمه هـا و و حـذف ارز دولتـی بـه صنعـت 
مهیـا نشـده اسـت و اختصـاص ارز دارو 

کمـاکان ادامـه دارد.«

دولت قبل با »دولت قبل با »ارز ترجیحیارز ترجیحی« سالمت مردم را گروگان گرفت« سالمت مردم را گروگان گرفت
داروی»بیماریSMA«بهزودیبهدستبیمارانمیرسد
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معاون اول رییس جمهور وعده داد

 مریم شکرانی
دولت وعده داد که هم مشکل تولیدکنندگان 
دارو را حل می کند و هم اجازه نمی دهد 
پرداختی از جیب بیماران زیادتر شود. فعاالن 
صنعت دارو در دو نشست جداگانه با مقامات 
ارشد دولت دیروز به طرح مشکالت خود 
البته محمد مخبر، معاون اول  پرداختند و 
رییس جمهور هم اعالم کرد که دولت مدلی 
پلکانی برای پوشش بیمه ای قیمت دارو در 
نظر گرفته است که با این مدل هم مشکل 
تولیدکنندگان حل می شود و هم بیماران با 

افزایش قیمت مواجه نخواهند شد.

همه ناراضی از بازار دارو!
چنـد وقتـی اسـت کـه بحـران در صنعـت 
دارو خبرسـاز شـده اسـت. تولیدکنندگان 
دارو نامه ای سرگشاده نوشته اند که صنایع 
دارویی تا تیر ماه تعطیل می شـود و از آن 
سـمت رییس کمیسـیون بهداشـت مجلس 
هم از رایزنی های خود با دولت و وزارت 

بهداشـت خبـر می دهد.
شـمار دیگـری از نماینده هـای مجلـس هـم 
در سـمت مصرف کننـدگان ایسـتاده اند و 

از افزایـش قیمـت دارو انتقـاد کرده انـد.
این دسـته از نمایندگان وزیر بهداشـت را 
بـه صحـن علنـی مجلـس احضـار کرده اند.

بـر ایـن اسـاس بنـا شـده اسـت کـه طبـق 
دسـتورکار اعالمـی جلسـات علنـی، وزیـر 
هفتـه  سه شـنبه  روز  درمـان  و  بهداشـت 
سـواالت  بـه  پاسـخگویی  بـرای  جـاری 
و  چابهـار  نماینـده  سـعیدی  معین الدیـن 
فاطمـه قاسـم پـور نماینـده تهـران از وزیـر 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در 

مجلـس حضـور یابـد. 
پیـش از ایـن حسـینعلی شـهریاری رئیـس 
کمسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس نیـز 
در تشـریح جلسـه بیسـتم اردیبهشـت این 
کمسـیون از رسـیدگی بـه سـواالت چنـد 
تـن از نماینـدگان از وزیـر بهداشـت خبـر 

داده بـود. 
او افزود: »در این جلسه دو تن از نمایندگان 
از توضیحات وزیر بهداشـت قانع نشـدند 
و سـواالت جهت بررسـی در جلسـه علنی 
بـه هیـات رئیسـه ارجـاع شـد کـه در نتیجـه 
وزیـر روز سه شـنبه هفتـه جـاری بـرای 
پاسـخگویی بـه ایـن سـواالت در جلسـه 

علنـی حضـور می یابـد.« 
رئیس کمیسـیون بهداشـت در توضیحات 
سـواالت مطرح شـده از سـوی نمایندگان 
بیان کرد: »سـواالت مطرح شـده در مورد 
توزیع دارو، پزشـک و تجهیزات پزشـکی 

و طرح هـای نیمـه تمـام بـود.« 

نشست فعاالن صنعت دارو با مدیران 
ارشد دولت

فعـاالن  کـه  رسـید  خبـر  دیـروز  حـاال 
ارشـد دولـت  بـا مقامـات  صنعـت دارو 

داشـته اند. دیـدار 
در دو جلسـه جداگانـه بـا حضـور معـاون 
اول رییس جمهـور و مدیـران حـوزه دارو، 
درمـان و بیمـه و همچنیـن هیـات مدیـره 
سـندیکای دارویی کشـور، مسـائل و چالش 
های پیرامون تولید و توزیع دارو در کشور 
مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم 
برای کاهش مشـکالت موجود اتخاذ شـد.
 محمد مخبر صبح دیروز در این جلسات 
که نشسـت اول درخصوص سیاسـت های 
مالـی دارویـی بـا حضـور وزیـر بهداشـت، 
سرپرسـت  پزشـکی،  آمـوزش  و  درمـان 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و 
معـاون رییس جمهـور و رییـس سـازمان 
برنامـه و بودجـه، و دیگـری بـه منظـور 
داخلـی  تولیدکننـده  صنایـع  از  حمایـت 
بـا حضـور اعضـای هیـات مدیـره  دارو 
سـندیکای دارویـی کشـور برگـزار شـد، 
برنامه هـای  و  تصمیمـات  بـه  اشـاره  بـا 
دولـت در خصـوص سـاماندهی تولیـدات 
دارویـی و اختصـاص کمک هـای حمایتـی 
به این بخش از صنعت کشـور، تاکید کرد: 
»بررسـی سـازوکار بـاز پرداخـت یارانه هـا 
در صنعـت دارویـی،  تقویـت بخـش بیمـه، 
تامیـن و فراوانـی داروهـای بیمـاران بـه 
ویـژه بیماری هـای خـاص و صعب العـالج 
از جملـه سیاسـت هایی اسـت کـه دولـت 
پیگیـری می کنـد تـا هزینـه جدیـدی در 
زمینـه دارو بـه سـبد هزینه هـای خانـوار 

تحمیـل نشـود.

بـه  همچنیـن  رییس جمهـور  اول  معـاون 
اقدامـات دولـت سـیزدهم در خصـوص 
زیرسـاخت های  درصـدی   ۸۰ تکمیـل 
الکترونیکـی و پوشـش رایـگان افـراد فاقـد 
بیمـه در کشـور اشـاره کـرد و افـزود: »ایـن 
یکـی از افتخـارات دولـت سـیزدهم اسـت 
کـه در حـال حاضـر بـه جـز بخـش اندکـی 
از جامعـه کـه خـود درخواسـتی بـرای بیمـه 
درمانـی نداشـته اند، تمامـی افـراد فاقد بیمه 
به ویژه اقشـار آسـیب پذیر و با درآمدهای 
پاییـن تحـت پوشـش بیمـه درمانـی قـرار 

گرفته انـد.
او همچنیـن بـا قدردانـی از صنایـع تولیـد 
کننـده داخلـی دارو کـه بـا وجود مشـکالت 
موجـود، متعهدانـه نسـبت بـه تامیـن دارو 
و جـان مـردم بـه دولـت کمـک کرده انـد، 
تاکید کرد: »دولت مصمم اسـت با بررسـی 
سـازوکارهای  اقتصـادی،  و  کارشناسـی 
در  یارانه هـا  بازپرداخـت  بـرای  مناسـبی 
بخـش دارو ایجـاد کـرده و در زمینـه حـل 
شـرکت های  از  دارو  تولیـد  مشـکالت 

تولیـدی دارو حمایـت کنـد.
در ایـن جلسـات مقـرر شـد بـا تقویـت و 
پرداخـت بدهی هـا و معوقات سـازمان های 
بیمه ای کشـور در راسـتای کنترل پرداخت 
از جیب بیماران، تمامی داروها به صورت 
پلکانـی تحـت پوشـش بیمـه قـرار گیرنـد و 
بـا تامیـن اعتبـارات مالـی الزم ، مطالبـات 
چـه  هـر  کشـور  بیمـه ای  سـازمان های 

سـریعتر پرداخت شـود.
ارزی  و  مالـی  سیاسـت های  بررسـی 
دارویـی، ورود ۲۵۰ قلـم داروی ضـروری 
آسیب شناسـی  بیمه هـا،  فهرسـت  بـه 
سـازوکار بـاز پرداخـت یارانه هـا، ثابـت 

تمامـی  و  بیمـار  پرداختـی  داشـتن  نگـه 
داروهـای غیربیمـه ای، تحـت پوشـش قرار 
بیمـاران صعب العـالج و خـاص و  دادن 
برنامه ها و سیاسـت های دولت در راسـتای 
حمایـت از شـرکت های تولیـدی دارویـی 
کشـور از جملـه مباحثـی بـود کـه در ایـن 
جلسـات به منظور ثابت نگه داشـتن قیمت 
و فراوانـی دارو مـورد بحـث، بررسـی و 

تصمیم گیـری قـرار گرفـت.

دست خالی دولت و وعده های بزرگ
دولت در حالی وعده داده با شـرکت های 
بیمـه ای آرامـش را بـه بـازار دارو برگردانـد 
کـه کارشناسـان بخـش درمـان می گوینـد 
شـرکت های بیمـه ای از نظـر مالـی تـوان 

پوشـش افزایـش قیمـت دارو را ندارنـد.
شـرکت تامیـن اجتماعـی رقـم سـنگینی 
مطالبـه از دولـت دارد و اگـر بخواهیـم از 
این مطالبه سـنگین چشم پوشـی کنیم بنا به 
اعالم وزارت بهداشت، دولت باید حداقل 
۱۰۰ هـزار میلیـارد تومـان اعتبـار بـه ایـن 
بخـش اختصـاص دهـد امـا بودجـه بخـش 
دارو امسـال فقـط حـدود ۴۰ هـزار میلیـارد 
تومـان اسـت و همیـن مسـاله چشـم انداز 
بـازار دارو در سـال پیـش رو را سـخت 

مبهـم و نگران کننـده کـرده اسـت.
دارو  تولیدکننـدگان  ایـن  از  گذشـته 
می گوینـد کـه دولـت بـرای تخصیـص ارز 
واردات دارو هم مشـکل دارو و بی نظمی 
در تخصیص ارز دارو باعث شده که مواد 
اولیـه بـه خطـوط تولیـد کارخانه هـا نرسـد 
و خـط تولیـد بسـیاری از داروهـای ایرانـی 

تعطیل شـود.

بازگشت آرامش به بازار داروبازگشت آرامش به بازار دارو
فعاالن صنعت دارو برای طرح چالش صنایع داروسازی 

با مقامات ارشد دولت دیدار کردند
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گزارش سپید از نشست خبری مسئوالن دولتی و انجمن های علمی مرتبط با دندانپزشکی

 یاسر مختاری
شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی در روزهـای 
گذشـته افزایش ظرفیت پذیرش دندانپزشـکی 
را بـرای دانشـگاه های علـوم پزشـکی کشـور 
تصویب کرد. این موضوع اعتراض مسـئوالن 
تخصصـی  انجمن هـای  و  بهداشـت  وزارت 

دندانپزشـکی را بـر انگیختـه اسـت.
شـورای عالی انقاب فرهنگی سـه شـنبه هفته 
قبـل افزایـش ظرفیـت پذیـرش دانشـگاه های 
علـوم پزشـکی را تصویـب کـرد تـا بـه گفتـه 
منصور کبگانیان دبیر سـتاد نقشـه جامع علمی 
کشـور در سـال 1401 ظرفیت دندانپزشـکی به 
میـزان10 درصـد و در سـال بعـد ۲0 درصـد 
افزایـش پیـدا  کنـد، همچنیـن ایـن ظرفیـت در 
سال های 140۳ و 1404 به ۳0 درصد خواهد 
رسـید. در سـال 1404 افزایش ظرفیت متوقف 
می شـود تـا بازنگری هـای الزم صـورت بگیـرد. 
کبگانیان در توجیه این افزایش ظرفیت گفت: 
»براسـاس وضع موجود به ازای هر 100 هزار 
نفـر ۳۵ دندانپزشـک وجـود دارد. در صورتـی 
کـه در حداقـل مطلـوب بایـد ۷0 دندانپزشـک 
برای 100 هزار نفر وجود داشته باشد این در 
صورتی اسـت که توزیع دندانپزشـک مناسـب 
باشد که اینطور نیست و اوضاع مناطق محروم 
از کانشـهرها بدتر اسـت. در مقایسـه با سـایر 
کشـورها نظیر کشـورهای گروه ۲0 در اواخر 
جـدول قـرار داریـم در میـان کشـورهای منطقه 
جز ۵ کشـور آخر هسـتیم که این موضوع در 
شـأن جمهوری اسـامی نیسـت. البته معیار ما 
مقایسه با کشورهای دیگر نیست اما هم اکنون 
تعـداد زیـادی از اسـتان ها در وضعیـت قرمـز 
و بـدی قـرار دارنـد و ایـن هشـداری اسـت کـه 
عزیـزان وزارت بهداشـت بایـد بـرای آن چـاره 
اندیشـی کننـد. یکـی از فکر هـا و راه حل هـا 
همیـن تصمیـم افزایـش ظرفیـت دندانپزشـکی 
اسـت کـه بایـد گام بـه گام ایـن مشـکل را بـه 

کمک مسـئوالن وزارت بهداشـت حل کرد.«
دبیـر سـتاد نقشـه جامـع علمـی کشـور اضافـه 
کـرد: »آمارهـا نشـان می دهـد کـه از سـن چهـل 
سـالگی به بعد میزان پوسـیدگی دندان افزایش 
می یابد به همین دلیل به پزشـک بیشـتری نیاز 
داریـم چـرا کـه کشـور مـا رو بـه پیری اسـت.«

کبگانیـان یـادآور شـد:  »تـا سـال 1۳88 شـاهد 
دندانپزشـکی  رشـته های  در  پذیـرش  رشـد 
بودیـم ولـی ایـن افزایـش ظرفیـت متوقف شـد 
و از سـال 1۳9۵ به شـدت کاهش یافت. این 
امر سـبب شـده که بسـیاری از دانش آموزان 
نخبه برای تحصیل در رشـته های دندانپزشـکی 
بـه کشـورهای همسـایه مراجعـه کننـد کـه البته 
آمـوزش در آنهـا کیفیـت خوبـی نـدارد. بـرای 
افزایش ظرفیت رشـته های دندانپزشـکی باید 
نسـبت اسـتاد بـه دانشـجو نیـز در نظـر گرفتـه 
شـود، خوشـبختانه در جلسـه عنوان شـد که 
اسـتاندارد وزارت بهداشـت نسـبت اسـتاد به 
دانشـجو یـک بـه 10 اسـت، وضـع موجـود 

نشـان می دهـد کـه نسـبت اسـتاد بـه دانشـجو 
1 بـه ۵ اسـت بـه همیـن دلیـل می تـوان افزایـش 
ظرفیت رشـته های دندانپزشـکی را در دسـتور 

کار قـرار داد.«
دبیـر سـتاد نقشـه جامـع علمـی کشـور بیـان 
کـرد: »در حـال حاضـر ظرفیـت رشـته های 
دندانپزشـکی یک هزار و ۷۵0 نفر اسـت البته 
بحث پیشـگیری و سـامت دهان و دندان از 
مـواردی هسـتند کـه مـورد تاکیـد قـرار گرفت، 
ما می دانیم که اقدامات پیشـگیرانه در10 سـال 
آینده خود را نشان می دهد. اما مطمئن هستیم 
کـه اگـر دولـت در زمینـه پیشـگیری بـه صورت 
انقابـی عمـل کنـد ظـرف مـدت کوتاهی نتایج 

مناسـبی به دسـت خواهد آمد.«

مخالفت صریح وزارت بهداشت
ایـن مصوبـه شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی 
بـا مخالفـت وزارت بهداشـت و انجمن هـای 
گرفـت.  قـرار  دندان پزشـکی  تخصصـی 
مهـدی کدخـدازاده دبیـر شـورای تخصصـی 
وزارت  آمـوزش  معاونـت  دندانپزشـکی 
بهداشـت روزگذشـته ۲9 خردادمـاه در یـک 
نشسـت خبـری کـه بـا حضـور رئیـس انجمـن 
دندانپزشـکان ایـران، رئیـس هیئـت ممتحنـه 
دندانپزشکی وزارت بهداشت و یکی از اساتید 
دانشـگاه در محـل جامعـه دندانپزشـکان ایـران 
برگـزار شـد بـا بیـان اینکـه سـرانه دندانپزشـک 
در  بسـیاری از کشـورها بیشـتر از  ایران اسـت 
امـا لزومـا وضعیـت بهداشـت و درمـان آنهـا 

بهتـر از ایـران نیسـت، گفـت:  »در ایـران بـه 
ازای هر 10 هزار نفر جمعیت ۵ دندانپزشـک 
حضـوردارد و ایـن شـاخص در آمریـکا 6.۵ 
اسـت. با فارغ التحصیلی دانشـجویان کنونی و 
افزوده شـدن دانشـجویانی که اکنون در خارج 
از کشـور در حـال آمـوزش هسـتند ایـن امیـد 
وجـود دارد کـه ایـن شـاخص تـا سـال 1408 

بـه 6.۵ و حتـی بیشـتر برسـد.« 
وی در ادامـه بـا تأکیـد بـر اینکـه بایـد بـه 
نظـر کارشناسـان و اسـاتید دندانپزشـکی در 
خصوص پذیرش دانشـجو توجه شـود، گفت: 
»در تصمیم گیری هـای حـوزه تخصصـی بـه 
خصـوص حوزه هایـی کـه بـه سـامت جامعـه 
کارشناسـان،  اسـت  الزم  هسـتند،  مرتبـط 
متخصصـان و نخبـگان آن حـوزه ورود کـرده 
و اظهارنظر داشته باشند. بحث سامت بحث 
بسـیار مهمی اسـت و باید در این زمینه توجه 

جـدی صـورت بگیـرد.«

»در حـال حاضـر  تاکیـد کـرد:  کدخـدازاده 
بایـد ببینیـم وضعیـت سـرانه دندانپزشـکی در 
کشـور بـه چـه صـورت اسـت کـه در ایـن 
زمینـه اظهارنظرهـای مختلفـی از سـوی افـراد 

صورت می گیرد. در واقع وقتی ما وارد سامانه 
نظام پزشـکی می شـویم، تعداد دندانپزشـکان 
کشـور حـدود4۲ هـزار و 600 نفـر اسـت. 
وقتـی بـه افـراد اعتـراض می کنیـم، چـرا آمـار 
اشـتباهی منتشـر کرده انـد، اعـام می کننـد مـا 
بـه تعـداد افـرادی کـه در ایـن حـوزه فعـال 
هسـتند اسـتناد می کنیـم. واقعیـت ایـن اسـت 
کـه مـا تعـداد زیـادی دندانپزشـک در کشـور 
داریـم کـه فعالیـت می کننـد، امـا پروانـه فعـال 

مطـب ندارنـد. مثـًا بسـیاری از اسـاتیدی کـه 
طـرح تمام وقـت جغرافیایـی هسـتند اعـم از 
افـراد و نیروهـای متعهـد ضریـب kو کسـانی 
که اسـتادیار و دانشـیار هسـتند، این افراد نیز 
پروانه مطب ندارند و این شرایط شامل برخی 
از دانشـجویانی نیز می شـود که در کلینیک ها 

فعالیـت می کننـد.«
دبیـر شـورای تخصصـی دندانپزشـکی وزارت 
بهداشـت ادامـه داد: »یکسـری نیروهـای دیگـر 

مخالفت وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت دندانپزشکیمخالفت وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت دندانپزشکی
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نیروی  توزیع  ما  اصلی  مشکل  تاجرنیا: 
از  بسیاری  است.  کشور  در  دندانپزشک 
خدمت ها در شهرهای کوچک امکان پذیر 
پوشش  درمان،  اقتصاد  .موضوع  نیست 
بیمه ها و... دچار مشکل است و باید حل 
است.  مهم  بسیار  موضوعات  این  شود 
متاسفانه افزایش تعداد دندانپزشک موجب 
کاهش هزینه های دندانپزشکی نشده است

افزایش  با  که  تصور  این  کدخدازاده: 
دندانپزشکی  دانشجوی  پذیرش  ظرفیت 
کشور  در  دندان  و  دهان  سالمت  معضل 

حل می شود، اشتباه است 

نظام سالمت



نیـز کـه دندانپزشـک عمومـی هسـتند و تـازه 
فارغ التحصیـل شـدند، دوره ای را در مناطـق 
محـروم می گذراننـد تـا امتیـاز کسـب کـرده و 
بتواننـد مجـوز پروانـه مطـب بگیرنـد. ضمـن 
این کـه برخـی از افـراد طـی دو سـال گذشـته 
بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا پروانـه مطـب 
خـود را تمدیـد نکردنـد کـه جـزو افراد غیرفعال 
مجـوز  می تواننـد  امـا  می شـوند،  محسـوب 
فعالیـت داشـته باشـند، بنابرایـن بـا توجـه بـه 
شرایط داشتن مجوز فعالیت متفاوت، افراد به 
گروه هـای مختلفـی تقسـیم می شـوند و صرفـًا 
نمی توانیـم بـا کلیـک بـر روی یـک سـامانه 
اعـام کنیـم کـه چـه تعـداد دندانپزشـک فعـال 

در کشـور وجـود دارنـد.«
دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت بیان 
کرد: » آیا بررسی سرانه دندانپزشکی در کشور 
معیار خوبی برای افزایش پذیرش دانشـجوی 
دندانپزشـکی اسـت که پاسـخ به آن بسـیار قابل 
تأمل اسـت. ضمن این که همه مطالعات نشـان 
می دهد وقتی ما تعداد دندانپزشـک در کشـور 
را زیاد کنیم، آمار پوسیدگی دندان نیز افزایش 
پیدا می کند. ما باید روی شـاخص درمان های 
عاری از پوسـیدگی دندان تکیه کنیم و شـعار 
ما پیشـگیری باشـد، بنابراین اگر هدف، ارتقاء 
سـامت جامعه اسـت، باید شـاخص پیشگیری 

اهمیت بیشـتری پیدا کند.«
تاکیـد  »دوسـتان  کـرد:  تاکیـد  کدخـدازاده 
می کننـد مـا در حـوزه دنـدان، پیشـگیری را 
رهـا و بـر درمـان تکیـه کنیـم. در واقـع وقتـی 
مـا بخواهیـم در مـورد درمـان صحبـت کنیـم، 
بایـد چنـد نکتـه مـورد توجـه قـرار گیـرد. 
دندانپزشـکی  درمانـی  این کـه خدمـات  اول 
در دسـترس باشـد کـه در ایـن صـورت بایـد 
توزیع مناسـب دندانپزشـک در کشـور داشـته 
باشـیم. بـرای ایـن کار برنامـه وجـود دارد بـه 
طـوری کـه در سـال 1392 قانونـی از سـوی 
مجلـس شـورای اسـامی بـا عنـوان عدالـت 
آموزشی مطرح شد و براساس آن دانشجویان 
موظف شدند در مناطق محروم، خدمات ارائه 
دهنـد در همیـن راسـتا هـزار و 866 دانشـجو 

نیـز پذیـرش شـدند.«

پیشنهاد وزارت بهداشت
وی تاکید کرد: »پیشـنهاد ما این اسـت که در 
قالـب همیـن ظرفیـت موجـود، بیاییـم شـرایط 
دندانپزشـک  توزیـع  بـرای  را  بومی گزینـی 
در نظـر بگیریـم تـا در حـوزه توزیـع بتوانیـم 
عدالت آموزشـی را رعایت کنیم. البته کاهش 
پرداخـت از جیـب نیـز امـر دیگـری اسـت کـه 
بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد و این کـه به فرض 
دندانپزشـک هـم در یـک منطقـه ای حضـور 
داشـت، آیـا افـراد تـوان پرداخـت هزینه هـا از 
جیـب خـود را دارنـد؟ هزینـه مـواد و تجهیزات 
دندانپزشـکی و همچنیـن پوشـش بیمه هـا در 

جامعـه چگونه اسـت؟«
وی اضافـه کـرد: »ایـن تصـور کـه بـا افزایـش 
دندانپزشـکی  دانشـجوی  پذیـرش  ظرفیـت 
معضـل سـامت دهـان و دنـدان در کشـور 
حـل می شـود، اشـتباه و بسـیار سـاده انگارانه 
اسـت کـه بیانگـر عـدم دانـش کافـی در ایـن 
حـوزه اسـت و اگـر ایـن دانـش ناکافـی در کنـار 
اطاعـات غلـط قـرار گیـرد، منجـر بـه اتخـاذ 
تصمیم هـای غلـط خواهـد شـد و هزینه هـای 

آنهـا را مـردم جامعـه خواهنـد پرداخـت.«
کدخدازاده یادآور شـد: »در سـال 1358 تعداد 
پنج دانشـکده دندانپزشـکی در کشـور داشـتیم 
کـه در سـال 1378 یعنـی بعـد از20 سـال ایـن 

میزان به 18 دانشـکده رسـید. در حال حاضر 
نیز 44 دانشـکده دندانپزشـکی داریم و چهار 
دانشـکده موافقـت اصولـی تاسـیس گرفتنـد، 
بنابراین روند ما در حوزه دندانپزشـکی مثبت 

بوده اسـت.«
وی ادامه داد: »تعداد دانشـجویان دندانپزشـکی 
مـا در سـال 1358 حـدود هـزار نفـر بـود کـه 
این آمار در سـال 1378 به 5 هزار نفر رسـید 
و در حـال حاضـر بـه 16 هـزار نفـر رسـیده 
اسـت، یعنـی آمـار دانشـجویان در مقایسـه بـا 
20 سـال گذشـته بیش از سـه برابر رشـد داشـته 
اسـت و در ایـن زمینـه هـم رونـد مثبتـی طـی 

شـده است.«
وی بـا انتقـاد از بـه گفتـه خـود هجمه هایـی کـه 
علیه دندانپزشـکی کشـور شـده اسـت، گفت: 
»انحصارطلبی نداشتیم و تهمت تعارض منافع 
و دیگـر اتهام هایـی کـه بـه خانـواده پزشـکی و 
دندانپزشـکی زده می شـود، قابل قبول نیسـت.«
وی تاکید کرد: »ما در سـال 1378 تعداد 400 
دانشـجوی تخصصی دندانپزشـکی در کشـور 
داشـتیم و در حـال حاضـر ایـن آمـار بـه هـزار 
و 300 دانشـجو افزایش یافته اسـت. بنابراین 
وظیفـه مـا در نظـام آموزشـی ایـن اسـت کـه 
نیـروی انسـانی توانمنـد، اخاق مـدار و متعهـد 
تربیـت کنیـم کـه در 20 سـال گذشـته رشـد 
غیرکارشناسـانه و غیرمسـئوالنه دانشـکده های 
دندانپزشـکی در کشـور موجب شـده کیفیت 
آمـوزش آسـیب ببینـد و علـت مخالفـت مـا 
بـا افزایـش ظرفیـت پذیـرش در ایـن کشـور 
نیـز ایـن اسـت کـه مـا یکبـار ایـن اشـتباه را 

تجربـه کردیم.«
کدخـدازاده افـزود: »مـا در موضـوع افزایـش 
ظرفیـت پذیـرش دانشـجو بـه زیرسـاخت ها و 
تعـداد اعضـای هیـات علمـی توجـه نکردیـم، 
آسـیب های آن را هـم دیده ایـم و بـه دلیـل عـدم 
امکانـات، تجهیـزات و زیرسـاخت از کیفیـت 

باالی آموزشـی برخوردار نیسـتیم.«
قوانیـن  »متاسـفانه  شـد:  یـادآور  وی 
سـخت گیرانه ای هـم تصویـب کردیـم کـه حتی 
اسـاتیدی که در دانشـگاه حضور دارند دیگر 
مایـل بـه ارائـه خدمـت نیسـتند. مـا جـذب را 
دشـوار و شـرایط را بـرای افـراد بـه انـدازه ای 
سـخت کرده ایـم کـه دانشـکده های مـا خالـی 
از اسـاتید باتجربه می شـود. این خطر بزرگی 
اسـت که بارها این موضوع را هشـدار دادیم. 
مگـر افزایـش دانشـجو یـا ایـن تصمیم گیری ها 
صرفـًا یـک عـدد ریاضـی اسـت کـه بخواهیـم 
ضرب جمع و تفریق کنیم؟ مگر دانشـجویانی 
که پذیرفته می شـوند، نیاز به خوابگاه، فضای 

رفاهـی، امکانـات ورزشـی ندارنـد؟«
وی ادامه داد: »شـورای عالی انقاب فرهنگی 
چرا پیوسـت فرهنگی برای مصوبات افزایش 
ظرفیـت دانشـجوی خـود تدویـن نمی کنـد. آیا 
تصمیمات آنها پیوست فرهنگی دارد؟ چگونه 
شـورا بدون بررسـی وضعیت سیاسـتی در این 

زمینـه مصـوب می کند.«
دبیـر شـورای تخصصـی دندانپزشـکی وزارت 
بهداشـت بـا تاکیـد بـر این کـه دانشـجویان 
نیازمنـد  تحصیـل  طـول  در  دندانپزشـکی 
زیرسـاخت های کافـی هسـتند، اظهـار کـرد: 
»دانشـجوی مـا وقتـی در کاس هـای عمومـی 

شـرکت می کند، ممکن اسـت نسـبت مطلوبی 
بین اسـتاد و دانشـجو باشـد، اگر چه شـرایط 
اینگونـه نیسـت و وضعیـت زیرسـاخت ها در 
شـهرهای مختلـف متفـاوت اسـت. مثـًا بایـد 
بررسـی شـود کـه مـا در دوره پری کلینیـک 
دانشـجویان، وضعیـت مناسـبی داریـم یـا نـه و 
ممکـن اسـت در ایـن دوره، یـک اسـتاد 10 یـا 
15 نفـر را پوشـش دهـد؛ امـا در دوره کلینیـک، 
یـک اسـتاد صرفـًا پنـج دانشـجو را می توانـد 
پوشـش دهد و در دوره رزیدنتی، یک اسـتاد 
می تواند دو دانشجو و در دوره فلوشیپ، یک 
دانشـجو را پوشـش دهـد. ضمـن این کـه زمـان 
اشـغال یونیت هـای مـا در رشـته های مختلـف 
متفاوت اسـت و ما نمی توانیم با عدد ریاضی 
بـه راحتـی در ایـن زمینه هـا تصمیم گیری کنیم.«
وی، هزینـه تمام شـده تربیـت سـاالنه یـک 
دانشـجوی دندانپزشـکی را 1.5 میلیارد تومان 
عنـوان کـرد و گفـت: »مـا بـرای سـاخت یـک 
دانشـکده دندانپزشـکی 2  هزار میلیارد تومان 
هزینـه نیـاز داریـم کـه بـا در نظـر گرفتـن سـایر 
امکانات، زیرسـاخت ها، نیروی انسـانی، مواد 
و غیـره، هزینـه تمام شـده تربیـت سـاالنه یـک 
دانشـجو را بـه 1.5 میلیـارد تومـان می رسـاند.«

وی همچنیـن یـادآور شـد: » مـا ظرفیتـی را 
بـه سـازمان سـنجش بـرای پذیـرش دانشـجو 
اعـام می کنیـم امـا سـازمان سـنجش ظرفیـت 
خـود را تحمیـل می کنـد از سـوی دیگـر سـتاد 
راهبـری نقشـه علمـی کشـور هـم مـا را مـورد 

هجمـه قـرار می دهـد.«

افزایش دندانپزشک هزینه های 
دندانپزشکی را کاهش نداد

علـی تاجرنیـا، رئیـس انجمـن دندانپزشـکان 
اینکـه هـر چـه تعـداد  بیـان  بـا  نیـز  ایـران 
دانشـجوهای دندانپزشـکی افزوده شـد، تجمع 
دندانپزشکان در تهران و شهرهای بزرگ بیشتر 
شـده اسـت، گفـت: »مشـکل اصلـی مـا توزیـع 
نیروی دندانپزشـک در کشـور اسـت. بسـیاری 
از خدمت هـا در شـهرهای کوچـک امکان پذیـر 
نیسـت.موضوع اقتصاد درمان، پوشـش بیمه ها 
و... دچار مشـکل اسـت و باید حل شـود این 
موضوعات بسیار مهم است. متاسفانه افزایش 
تعـداد دندانپزشـک موجـب کاهـش هزینه های 

دندانپزشـکی نشـده است.«
یـادآور شـد: »افزیـش دانشـکده ها  تاجرنیـا 
کیفیـت آموزش هـا را کاهـش داده اسـت. اگـر 
خریـد خدمـت را تقویـت کنیـم، ارائـه خدمـت 
دندانپزشـکی عادالنه تر شـود و توزیع مناسـب 
خدمت صورت پذیرد مشکات دندانپزشکی 

مـا هـم رو بـه بهبـود مـی رود.«
تاجرنیـا در ادامـه بـا بیـان اینکـه مـا متاسـفانه بـه 
مسـائل تک بعدی نگاه کرده و همین مسـئله 
سبب بروز مشکاتی در تصمیم گیری ها شده 
اسـت،گفت: »برخی از همکاران دندان پزشـک 
مجـوز فعالیـت کلینیک هـا را بـه دلیـل افزایـش 
هزینه هـا تمدیـد نکرده انـد. از سـوی دیگـر 
بسیاری از نیروهای ماهر نیز در حال مهاجرت 

هسـتند و این برای کشـور خوب نیسـت.«
رئیـس انجمـن دنـدان پزشـکان ایـران گفـت: 
»تربیت یک دانشـجو و تاسـیس یک دانشـکده 
 هزینه های زیادی را بر کشور  تحمیل می کند. 

بـا افزایـش ظرفیـت دانشـگاه ها مـا بـار مالـی 
بیشـتری را بـا افزایـش ظرفیـت بـر کشـور 

تحمیـل می کنیـم.«
افزایش مهاجرت دندانپزشکان

محمد حسین خوشنویسان عضو هئیت علمی 
دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی نیز در 
ادامه این نشست گفت: » افزایش دسترسی از 
طریـق افزایـش ظرفیـت دانشـگاه مبنـای علمی 
نـدارد و در هیـچ نقطـه جهـان نیـز تجربـه نشـده 
است . از سوی دیگر ارتقای سامت دندان از 
طریق افزایش دندانپزشـک ایجاد نمی شـود.« 

وی تاکیـد کـرد: »طـرح افزایـش ظرفیـت دندان 
پزشکی هیچ منفعتی برای مردم و حتی وزارت 
بهداشـت ندارد. بیشـترین مشـکات سـامت 
دندان در مناطق محروم است که دندانپزشکان 

فعـال بایـد در ایـن مناطـق حضـور پیـدا کنند.«
ظرفیـت  افزایـش  »طـرح  داد:  ادامـه  وی 
دنـدان پزشـکی موجـب افزایـش مهاجـرت 

می شـود.«  دندان پزشـکان 
افزایش خدمات القایی

محمـد رضـا خامـی، دبیـر هیئـت ممتحنـه 
دندانپزشـکی وزارت بهداشـت نیـز در ایـن 
فراهـم  اصطـاح  اینکـه   بیـان  بـا  نشسـت 
بـودن بـا دسترسـی بـه خدمـات دندانپزشـکی 
بـا یکدیگـر تفـاوت دارنـد، گفـت: »دسترسـی 
بـه دندانپزشـک عـاوه بـر تعـداد پزشـک، بـه 
مباحـث مالـی، فرهنگـی و اجتماعـی بسـتگی 
دارد. در حـوزه درمـان در کشـور بایـد یـک 
هدف مهم داشته باشیم که آنهم فراهم آوردن 
بسـته خدمـات پایـه دندانپزشـکی بـرای همـه 
مـردم ایـران اسـت کـه ایـن امـر تاکنـون محقـق 

نشـده اسـت.«
وی افزود: »در حوزه ارتقای سـامت دهان و 
دندان باید توجه داشـته باشـیم که دندانپزشـک 
خط آخر در حوزه درمان اسـت و اگر حرف 
از ارتقای سامت دهان و دندان می زنیم یعنی 
نباید بگذاریم کار به دندانپزشـک برسـد و از 
خراب شـدن دندان ها پیشـگیری شـود در واقع 

باید بر پیشـگیری تمرکز کنیم.«
رییس مرکز تحقیقات پیشـگیری از پوسـیدگی 
دندان با بیان اینکه کشـورهای اسـکاندیناوی 
با تمرکز بر پیشـگیری، سـامت دهان و دندان 
مردم را ارتقا دادند و دو دانشکده دندانپزشکی 
نیز بسـته شـد، گفت:  »درمان محوری موجب 
رشـد خدمـات القایـی و در نتیجـه افزایـش 

پرداختـی از جیـب مـردم می شـود.«
وی با تاکید بر لزوم پوشش همگانی خدمات 
سـامت بـه ویـژه حـوزه دندان پزشـکی گفـت: 
»مـا سیسـتم نظـام شـبکه بهداشـت را داریـم 
که خدمات سـامت را تا دورترین روسـتاها 
ارائـه می دهـد حتـی کشـورهای توسـعه یافتـه 
نیـز ایـن نظـام را ندارنـد، در حـوزه خدمـات 
سـامت دهـان و دنـدان نیـز می تـوان از ایـن 
ظرفیـت اسـتفاده کـرد امـا ایـن ظرفیـت مغفول 

مانده اسـت.«
خامـی بـا بیـان این کـه تعرفـه دندانپزشـکی 
نـدارد،  تفـاوت چندانـی خدمـات پزشـکی 
بیمه هـا خدمـات  گفـت: »بـه دلیـل آن کـه 
پزشـکی را تحـت پوشـش دارنـد و خدمـات 
دندانپزشـکی پوشـش بیمـه ای مناسـبی نـدارد 
پرداخـت از جیـب ایـن خدمـات بـرای مـردم 

بیشـتر اسـت.«
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نظام سالمت

ظرفیت  افزایش  طرح  خوشنویسان:  
مهاجرت  افزایش  موجب  پزشکی  دندان 

دندان پزشکان می شود

خامی: درمان محوری موجب رشد خدمات 
القایی و در نتیجه افزایش پرداختی از جیب 

مردم می شود
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