
در نشست اعضای کمیسیون بهداشت با رئیس مجلس مطرح شد

در نشسـت اعضای کمیسـیون بهداشـت 
و درمـان بـا رئیـس مجلـس تاکیـد شـد 
که دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور 
 ۵ و  دارنـد  بدهـی  میلیـارد  هـزار   ۱۴
هزار میلیارد طلب واکسـن سـازان هنوز 
پرداخت نشـده و تعطیلی شـرکت های 

دارویی مشـکلی جدی اسـت.
اعضـای  نشسـت  گـزارش سـپید،  بـه 
کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس 
روز سه شـنبه، 7 تیرمـاه بـا محمدباقـر 
قالیباف رئیس مجلس شـورای اسـامی 

برگـزار شـد.
حسـینعلی شـهریاری رئیس کمیسـیون 
خطـاب  مجلـس  درمـان  و  بهداشـت 
بـه رییـس مجلـس بـا اشـاره بـه اینکـه 
مشـکات حوزه سـامت جدی اسـت و 
شـما نسـبت به آن واقف هسـتید، گفت: 
»نبایـد اجـازه داد جامعـه پزشـکی ناامید 
شوند و از شما درخواست داریم که در 
نشسـت بعـدی کمیسـیون بـا جنابعالـی، 
وزیر بهداشـت و رئیس سـازمان برنامه 

و بودجـه هـم حضـور داشـته باشـند.«
مجلـس  در  زاهـدان  مـردم  نماینـده 

بـه  توجـه  »بـا  داد:  ادامـه  یازدهـم 
مشـکات ایجـاد شـده طـی یـک تـا 
دو سـال گذشـته در حـوزه پزشـکی؛ 
پزشـکان انگیـزه حضـور در رشـته های 
تخصصی و فعالیت در این حوزه  را از 
دسـت دادنـد و تعـداد زیـادی مهاجـرت 
کردنـد و ایـن موضـوع جـای نگرانـی 
دارد و نباید اجازه داد هزینه های انجام 
شـده بـرای تربیـت پزشـک هـدر بـرود 
و می طلبـد کار پژوهشـی انجـام شـود؛ 
متاسـفانه وضعیـت دانشـگاه های علـوم 
پزشـکی مطلوب نیسـت به گونه ای که 
دانشـگاه علوم پزشـکی کردسـتان برای 
پرداخـت حقـوق کارکنـان خـود باید 6۵ 
میلیـارد تومـان از درآمـد اختصاصـی 
خـود هزینـه کنـد؛ تمامـی دانشـگاه های 
علوم پزشـکی کشـور با مشـکل مواجه 
بـوده و ۱۴ هـزار میلیـارد تومـان بدهـی 

دارند.«
کرونـا،  زمـان  »در  شـد:  یـادآور  وی 
شـرکت های دانـش بنیـان و داروسـازی 
را تشـویق بـه تولیـد واکسـن کردیـم، 
امـا متاسـفانه ۵ هـزار میلیـارد تومـان 

پیگیری هـا  علی رغـم  و  دارنـد  طلـب 
هنوز پرداخت نشـده اسـت؛ مشـکات 
دارو و تعطیلـی شـرکت های دارویـی 

مسـاله ای جـدی اسـت.«
رئیـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان 
در مجلـس یازدهـم افـزود: »یکـی از 
مشـکات حوزه بهداشـت و درمان این 
اسـت کـه قانـون برنامـه و سیاسـت های 
اباغـی اجـرا نمی شـود و در حالـی کـه 
قـرار بـود ۱0 درصـد طـرح هدفمنـدی 
یارانه ها و یک درصد مالیات بر ارزش 
افزوده به وزارت بهداشت تعلق بگیرد، 
امـا ایـن مبالـغ اختصـاص نیافـت و در 
اختیـار سـازمان برنامـه و بودجـه قـرار 
گرفـت و ایـن سـازمان در اختصـاص 
آن بـه وزارت بهداشـت تعلـل می کنـد.«
اورژانـس  اینکـه  بیـان  بـا  شـهریاری 
مواجـه  آمبوالنـس  کمبـود  بـا  کشـور 
اسـت، تصریـح کـرد: »مشـکل کمبـود 
آمبوالنـس، سـامت و جـان مـردم را 
و  می دهـد  قـرار  خطـر  معـرض  در 
امیدواریـم بـه ایـن مهـم توجـه شـود. 
همچنیـن قانـون تعرفه گذاری پرسـتاری 

علی رغـم تاکیـدات رهبـر معظـم انقاب 
هنوز به درسـتی اجرا نشـده و پرسـتاران 
در  نارضایتـی  ندارنـد؛  رضایتمنـدی 
کادر  و  پرسـتاری  و  پزشـکی  جامعـه 
درمـان زیـاد اسـت و می طلبـد بـه ایـن 

مهـم توجـه شـود.«

به »تبدیل وضعیت  لزوم توجه 
نیروهای طرحی« که دو سال 
در خط مقدم مبارزه با کرونا 

ند جنگید
یحیی ابراهیمی عضو کمیسیون بهداشت 
و درمـان مجلـس نیـز در ایـن نشسـت 
بـا تاکیـد بـر اینکـه جایـگاه تخصصـی 
کمیسـیون بهداشـت باید در موضوعاتی 
ماننـد اصـاح قانـون پذیـرش پزشـکی 
رعایـت شـود، گفـت: »کادر درمـان در 
زمـان کرونـا بـا ایـن بیمـاری مقابلـه و در 
برابر مشـکات و نامایمات ایسـتادگی 
کـرد و نیـاز اسـت بـه تبدیـل وضعیـت 
نیروهـای طرحـی کـه دو سـال در خـط 
مقـدم مبـارزه بـا کرونـا جنگیدنـد توجـه 

شـود تـا حقشـان ضایـع نشـود.«
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