
بدنه اجرایی دولت قوی نیست
پرویـن صالحـی مبارکـه عضو کمیسـیون 
بهداشت و درمان نیز در این نشست با 
انتقاد از اینکه بدنه اجرایی دولت قوی 
نیسـت و در مقطع مدیران ارشـد، میانی 
و پایـه بـا مشـکل مواجهیـم، تصریـح 
کرد: »نبض بازار دسـت دولت نیسـت 
توجـه  قوانیـن  تنقیـح  بـه  می طلبـد  و 
بـه  باشـیم و همچنیـن کشـور  داشـته 
خـود 3 مـاه تنفـس دهـد، زیـرا همـه 
در جریـان مشـکالت هسـتیم و بایـد 
راهکارهـا بـرای رفـع مشـکالت ارائـه 
شـود؛ سـفرهای دولـت دور تسلسـل 
باطـل اسـت و هیـچ راهـکاری بـرای 

رفـع مشـکالت ارائـه نمی شـود.«

مشکالت زنان و خانواده در حال 
افزایش است

سـخنگوی  شـیخی  زهـرا  همچنیـن 
کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس 
شـورای اسـالمی بـا یـادآوری اینکـه 
مشـکالت زنـان و خانـواده در حـال 
افزایش اسـت، گفت: »متاسـفانه برخی 
کمیسـیون ها در کار تخصصی کمیسـیون 
بهداشـت دخالـت می کننـد، در حالـی 
کـه دود ایـن مسـئله بـه چشـم مـردم 

» می رود.

لزوم اختصاص 10 درصد 
هدفمندی یارانه ها و یک درصد 
مالیات بر ارزش افزوده به حوزه 

سالمت
علـی اصغـر باقـرزاده عضـو کمیسـیون 
بهداشـت و درمـان مجلـس نیـز بـا تاکید 
بـر اینکـه اگـر قانـون بـه درسـتی اجـرا 
شـد،  خواهـد  حـل  مشـکالت  شـود، 
گفـت: »متاسـفانه بندهـای مربـوط بـه 
حـوزه سـالمت ماننـد اختصـاص 10 
درصـد درآمدهـای حاصـل از هدفمندی 
یارانه ها و یک درصد مالیات بر ارزش 
اجـرا  توسـعه  برنامه هـای  در  افـزوده 
نمی شـود و در پیشـنهادات بودجـه ای 
بـه بسـیاری از منابعـی کـه می توانسـت 
بـه رفـع مشـکالت حـوزه بهداشـت و 

درمـان کمـک کنـد، توجـه نشـد.«
وی بـا بیـان اینکـه مهاجـرت پزشـکان و 
پرسـتاران ناشـی از تصمیمات نادرسـت 
برخـی مسـئوالن اسـت، افـزود: »چـرا 
اسـتفاده  بیـکار  پزشـکان  ظرفیـت  از 
نمی شـود کـه می خواهنـد تعـداد جـذب 
را افزایـش دهنـد و پـول کشـور و نظـام 

آموزشـی هـدر رود.«

33 هزار کادر  بالتکلیفی 
فعال در زمان کرونا بیمارستانی 

در ادامـه سـید محمـد پاکمهـر عضـو 
کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس 
کادر  هـزار   33 اینکـه  یـادآوری  بـا 
بیمارسـتانی در زمـان کرونـا خدمـت 
می کردنـد کـه در حـال حاضـر وضعیـت 

»ایـن  گفـت:  اسـت،  بالتکلیـف  آنهـا 
نیروهـا در 5 مـوج کرونـا بـا جـان و 
دل بـه مـردم و کشـور خدمـت کردنـد، 
اما در حال حاضر وضعیت اسـتخدامی 
آنها بالتکلیف اسـت، در حالی که نیاز 
بـه جـذب 100 هـزار پرسـتار داریـم 
ایـن  بـرای  را  امتیـازی  می طلبـد  و 
افـراد قائـل شـویم، وضعیـت مهاجـرت 
پزشـکان و پرسـتاران مطلوب نیسـت و 
درسـت نیسـت کـه بـه تربیـت نیـروی 
انسـانی توجـه شـود بـدون اینکـه بـرای 
مانـدگاری آنهـا در کشـور برنامه ریـزی 
داشـته باشـیم؛ حـدود 25 تـا 30 هـزار 
پزشـک خـارج از حـوزه سـالمت و در 

حوزه هـای دیگـر مشـغول هسـتند.«
بی توجهـی سـازمان  از  انتقـاد  بـا  وی 
وزارت  بـه  نسـبت  بودجـه  و  برنامـه 
»متاسـفانه  کـرد:  تصریـح  بهداشـت 
ایـن سـازمان حتـی پولـی بـرای اجـرای 

نمی دهـد.« هـم  خانـواده  پزشـک 

باید  برنامه و بودجه  سازمان 
مکلف به جذب پرستاران طرحی 

و 98 روزه شود
کمیسـیون  عضـو  اسـحاقی  سـلمان 
بهداشـت نیـز در ایـن نشسـت گفـت: 
 4 تبصـره   3 بنـد  اصالحیـه  »طـرح 
مـاده واحـده قانـون برقـراری عدالـت 
آموزشی در پذیرش دانشجو، دوره های 
تحصیـالت تکمیلـی و تخصصـی یـک 
سال است در کمیسیون آموزش مجلس 
در حـال بررسـی اسـت و مـا از هیـات 
رئیسـه مجلـس درخواسـت کردیـم کـه 
ایـن طـرح بـه کمیسـیون بهداشـت بـه 
عنـوان کمیسـیون اصلـی ارجـاع داده 
شـود و می طلبـد ایـن موضـوع هرچـه 
سـریع تر در صحن علنی بررسـی شـود 
همچنیـن نبایـد دولـت در ایـن رابطـه 
الیحـه بدهـد، بلکـه بایـد طـرح مجلـس 
پابرجـا باشـد، زیـرا یکـی از افتخـارات 

مجلـس یازدهـم اسـت.«
وی ادامـه داد: »می تـوان در مذاکـرات 
برجـام در حـوزه تامیـن تجهیـزات و 
بزنیـم؛  اتفاقـات خوبـی را رقـم  دارو 
متاسـفانه سـازمان تعزیـرات نـه تنهـا در 
بخـش نظـارت بـر قیمـت دارو بلکـه بـر 
تمامـی اقـالم نظـارت مناسـب را نـدارد 
همچنیـن می طلبـد در مـورد پرسـتاران 
طرحـی و 98 روزه، سـازمان برنامـه و 
بودجـه را مکلـف کنیـم کـه در مـورد 

جـذب آنهـا بـه نتیجـه برسـد.«
کمیسـیون  عضـو  پزشـکیان  مسـعود 
بهداشـت و درمـان نیـز در ایـن نشسـت 
بـا تاکیـد بـر اینکـه مشـکالت موجـود 
حـوزه بهداشـت و درمـان بـه دلیـل عدم 
اجـرای قانـون اسـت، گفـت: »اگـر ایـن 
قوانیـن نیـاز بـه اصـالح دارنـد بایـد 
یابـی  چـاره  حـوزه  ایـن  کارشناسـان 
کننـد و دیگـران نبایـد بـه ایـن حـوزه 

وارد شـوند.«

همچنیـن عبدالحسـین روح االمینـی بـا 
برخـی کمیسـیون های  از ورود  انتقـاد 
غیرتخصصـی بـه مباحـث تخصصـی و 
حـوزه بهداشـت و درمـان خطـاب بـه 
رئیس مجلس گفت: »متاسـفانه وزارت 
بیخیالـی  و  رخـوت  دچـار  بهداشـت 

نسـبت به مسـائل شـده اسـت.«
عضـو  بندپـی  محسـنی  محمدعلـی 
در  درمـان  و  بهداشـت  کمیسـیون 
ادامـه ایـن نشسـت بـا انتقـاد از عـدم 
هماهنگـی میـان مدیـران، ناکارآمـدی و 
سـرگردانی برخی مسـئوالن و همچنین 
تداخـل وظایـف کمیسـیون ها تصریـح 
کـرد: »امـروز بهتریـن مدیـران کشـور 
بـه گوشـه ای رانـده شـده اند، زیـرا در 
دولـت گذشـته مشـغول بودنـد؛ نتیجـه 
مذاکـرات برجـام مبهـم اسـت و انـگار 
دسـتی در کار اسـت کـه بـرای مـردم 

مشـکل ایجـاد کنـد.«
کار  بـه  »می طلبـد  داد:  ادامـه  وی 
و  باشـیم  داشـته  اعتقـاد  کارشناسـی 
جناح هـای  از  دور  بـه  را  کارشناسـان 

کنیـم.« بکارگیـری  سیاسـی 
محسـن فتحی عضو کمیسـیون بهداشـت 
و درمـان نیـز در ایـن نشسـت بـا بیـان 
مشـکل  دارو  نظـام  حـوزه  در  اینکـه 
ارز  »حـذف  گفـت:  داریـم،  اساسـی 
باعـث  و  نگرفتـه  صـورت  ترجیحـی 
شـده تولیـد دارو بـرای کارخانجـات 
بـه صرفـه نباشـد و شـاهد نابسـامانی ها 
در حـوزه دارو باشـیم؛ بهتـر بـود دولـت 
جراحی اقتصادی را در حوزه دارو هم 

اعمـال می کـرد.«
وی ادامه داد: »متاسفانه حوزه بهداشت 
رئیـس  و  اسـت  مواجـه  بی مهـری  بـا 
دانشـگاه علوم پزشـکی کردسـتان برای 
پرداخـت حقـوق خـرداد 65 میلیـارد 
تومان کسری بودجه دارد و به صورت 
میلیـون   200 و  میلیـارد  یـک  روزانـه 
تومـان زیـان می دهـد و بهتـر بـود در 
ایـن نشسـت وزیـر بهداشـت و رئیـس 
سـازمان برنامـه و بودجـه هـم حضـور 

داشـته باشـند.«
همچنیـن ملـک فاضلـی عضو کمیسـیون 
بهداشـت و درمان مجلس با بیان اینکه 
توانمنـد کـردن نیـروی انسـانی شـرط 
اول توسـعه اسـت، گفـت: »بـا ایجـاد 
در  را  خوبـی  مسـیر  شـبکه  سیسـتم 
کشـور طـی کردیـم و اگـر در دوران 
کرونا و واکسیناسـیون رکورد شکسـتیم، 
بـه دلیـل وجـود سـربازان نامحسـوس 
مـا  وظیفـه  و  بـود  روسـتا  محیـط  در 
ایـن اسـت کـه حـوزه  سیاسـتگذاران 
بهداشـت را فرامـوش نکنیـم و می طلبـد 
طـرح موجـود در کمیسـیون آمـوزش 
بـه کمیسـیون بهداشـت بازگـردد. اگـر 
سیاسـت های تشـویقی جمعیـت اجـرا 
نشـود، در مـورد جمعیـت بـا مشـکل 

مواجـه می شـویم .«

هالل احمر 20 هزار نیروی 
امدادگر دارد که 10 تا 20 

سال است به صورت شیفتی کار 
می کنند

کمیسـیون  عضـو  پـور  آریـان  رضـا 
ایـن  در  مجلـس  درمـان  و  بهداشـت 
نشسـت بـا بیـان اینکـه هـالل احمـر 
20 هـزار نیـروی امدادگـر دارد کـه 10 
تـا 20 سـال اسـت کـه بـدون بیمـه و 
مزایـا بـه صـورت شـیفتی کار می کننـد، 
گفـت: »رئیـس هـالل احمـر بـه دنبـال 
ردیفـی بـرای تعییـن تکلیـف وضعیـت 
آنهاسـت و نیـاز اسـت مجلـس نیـز در 

ایـن موضـوع آنهـا را یـاری کنـد.«
وی خطـاب بـه رئیـس مجلـس گفـت: 
»اگـر مـا در مـورد حـوزه بهداشـت در 
صحـن علنـی حرفـی می زنیـم، برخـی 
می گوینـد پزشـکان دنبـال منافـع خـود 
هسـتند، بنابرایـن می طلبـد مطالبـات مـا 
را در مجلـس مطـرح کنیـد تـا نگوینـد ما 
دنبـال تعـارض منافـع هسـتیم؛ همچنیـن 
باید به اختصاص 10 درصد هدفمندی 
یارانه ها و یک درصد مالیات بر ارزش 
افـزوده بـه حـوزه سـالمت توجـه شـود 
و مشـکل کمبـود آمبوالنـس نیـز حـل 

شود.«
کمیسـیون  عضـو  محمدبیگـی  فاطمـه 
بهداشـت و درمان نیز در این نشسـت 
با بیان اینکه موضوع سـالمت، موضوع 
بنیادیـن جوامـع اسـت، گفـت: »تاکیـد 
داشـتیم کـه بـرای حـذف ارز ترجیحـی 
و  شـود  فراهـم  زیرسـاخت ها  بایـد 
می طلبـد ایـن موضـوع و سـامانه رفـاه 
ایرانیـان و بیمـه 6 میلیـون نفـر رصـد 

» . شود
انقـالب  نیازمنـد  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
سـوم در حوزه سـالمت کشـور هسـتیم 
خطاب به رئیس مجلس افزود: »اصول 
6 گانه ای که در طب سـنتی آمده اسـت، 
در نظـام سـالمت مـورد توجـه قـرار 
نگرفته اسـت؛ شـما در حوزه سـالمت 
الکترونیـک تـالش زیـادی کـرده و مـا 

را حمایـت کردیـد.«
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس یازدهـم 
ادامـه داد: »انتظـار مـی رود سـتاد ملـی 
کرونـا بـا اتمـام ایـن بیمـاری منحـل 
و سـتاد ملـی اجـرای نظـام ارجـاع و 
پزشـک خانواده تشـکیل شـود. همچنین 
وظایـف  بـه  کمیسـیون ها  می طلبـد 

نکننـد.« ورود  دیگـر  کمیسـیون های 
کمیسـیون  عضـو  خاتمـی  مسـعود 
بهداشت و درمان مجلس یازدهم نیز با 
تاکید بر ضرورت توجه به کادر درمان 
و خانـواده سـالمت گفـت: »80 درصـد 
دولتـی  بیمارسـتان های  در  بسـتری ها 
صـورت می گیـرد و بـار سـالمت روی 
دوش آنهـا علی رغـم تمـام خسـتگی ها 
و کمبـود دارو اسـت و نیـاز اسـت بـه 

کادر سـالمت توجه شـود.«
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