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سقف ریالی داروخانه ها برداشته شد
 ناصحی مدیرعامل بیمه سالمت:

 تشکیل صندوق بیماران خاص در انتظار تصویب است

جریمه 10 میلیونی پزشک نماها
 با قانون 20 سال پیش

یگانه، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
 شهید بهشتی: اصلی ترین نوع پزشک نماها

15 در حیطه اعمال زیبایی كار می كنند 11

دبیرقرارگاهاصالحسیاستهایارزیدارو:

داروهای وارداتی، شیرخشک 
و تجهیزات پزشکی همچنان 
مشمول ارز دولتی می شوند
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کمبود دوباره واکسن آنفلوآنزاکمبود دوباره واکسن آنفلوآنزا
 بنابر اعالم سازمان غذا و دارو، از نیاز ۲.۵ میلیون دوز واكسن بازار، فقط حدود ۲۰۰ هزار واكسن ترخیص شده است

صفحه 14



سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کردسخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد

گذر از قله ابتال و بستری به شرط عدم افزایش مجددگذر از قله ابتال و بستری به شرط عدم افزایش مجدد
در قله نمودار فوت ناشی از کرونا هستیم

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
»رعایت شیوه نامه های بهداشتی و استفاده از 
ماسک در سراسر کشور کاهش یافته است.«
در  شیراوژن  عباس  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
»متاسفانه در حال حاضر سطح ایمنی جامعه 
تزریق  با  ایجاد شده  زمانی  فاصله  بدلیل 
و  است  آمده  پایین  گذشته  واکسن های 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی و استفاده 
از ماسک هم در سراسر کشور کاهش یافته 
است. ویروس قدرت سرایت پذیری باالیی 
دارد، مجموعه ای از عوامل باعث افزایش 
موارد سرپایی و ابتال در هفته های گذشته 

شده است.«
به گفته وی اگر نمودار رشد بیماری افزایش 
نظر می رسدکه چند  به  نکند،  پیدا  مجدد 
روزی است که از قله ابتال و بستری ها در 

کشور گذشته ایم و احتماال در حال حاضر 
در قله نمودار فوت ناشی از کرونا هستیم.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: 
ابتال  افزایش  بعد  هفته  تا  اگر  »امیدواریم 
نداشته باشیم، شاهد کاهش جدی تر آمار ها 
نشان  کرونا هم  بندی  رنگ  نقشه  باشیم. 
می دهد که تعداد شهر های قرمز کم تر شده 
است و برخی استان ها و مناطق که شهر های 
قرمزی داشتند این هفته به شهر های نارنجی 

تبدیل شده اند.«
وی گفت: »در حال حاضر در موج هفتم 
این  زایی  بیماری  شدت  کرونا  بیماری 
واریانت کم تر شده است، اما توصیه ما به 
مردم این است که بیماری کرونا را پایان یافته 
فرض نکنند و دستورالعمل های بهداشتی 
تکمیل  و  کنند  رعایت  دقیق  طور  به  را 

واکسیناسیون خود را فراموش نکنند.«

شماره 22272 24 مرداد 1401
کروان

طبق اعالم وزارت بهداشت، کرونا 
تا ظهر یک شنبه )2۳ مرداد 1401( 
هفت میلیون و 47۵ هزار و 17۳ نفر 
را در ایران به طور قطعی مبتال کرده 
و در مجموع تا این روز 142 هزار 
و ۹44 نفر را به کام مرگ کشانده 
است. از سوی دیگر، هفت میلیون 
ایران  نفر در   ۸24 171 هزار و  و 
آمارهای  یافته اند.  بهبود  تاکنون 
اخیر  روز   10 طی  می دهد  نشان 

طور  به   )1401 مرداد   2۳ تا   14(
متوسط هر ساعت 20۵ نفر در ایران 
مبتال شده اند و سه نفر در هر ساعت 
بر اثر کرونا جان باخته اند. در همین 
نیز  نفر   ۳۳۶ ساعت  هر  در  بازه 

یافته اند. بهبود 
به گزارش سپید، در این اینفوگرافیک 
روند شیوع کرونا در ایران طی یک 
مرداد   2۳ تا  تیر   2۳ )از  اخیر  ماه 

را مشاهده می کنید.  )1401

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز 
شنبه تا یک شنبه ۶هزار و 27۹ بیمار 
کووید 1۹ در کشور شناسایی شدند 
و متاسفانه ۸۳ بیمار نیز جان باختند.
تا  شنبه  روز  از  سپید،  گزارش  به 
بر  و   1401 مردادماه   2۳ یک شنبه 
تشخیصی،  قطعی  معیارهای  اساس 
۶27۹ بیمار جدید مبتال به کووید1۹ 
در کشور شناسایی و 7۹۸ نفر از آنها 

شدند. بستری 
مجموع بیماران کووید1۹ در کشور 
 17۳ و  هزار   47۵ و  میلیون   7 به 

رسید. نفر 
متاسفانه ۸۳ بیمار مبتال به کووید1۹ 
در کشور جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری، 

به 142 هزار و ۹44 نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون 7 میلیون و 
171 هزار و ۸24 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

شده اند. ترخیص 
مبتال  بیماران  از  نفر   1474
بخش های  در  کووید1۹  به 
بیمارستان ها  ویژه  مراقبت های 

دارند. قرار  مراقبت  تحت 
 4۹2 و  میلیون   ۵۳ کنون  تا 
هزار و 47۵ آزمایش تشخیص 
کووید1۹ در کشور انجام شده 

است.
تا کنون ۶4 میلیون و ۸۳4 هزار 

میلیون و   ۵۸ اول،  نفر دوز   1۵۵ و 
20۵ هزار و 711 نفر دوز دوم و ۳0 
میلیون و ۳2۵ هزار و ۸۹2 نفر نیز 
باالتر واکسن کرونا را  دوز سوم و 

در کشور تزریق کرده اند.
واکسن های  مجموع  ترتیب  این  به 
تزریق شده در کشور به 1۵۳ میلیون 

و ۳۶۵ هزار و 7۵۸ دوز رسید.
همچنین از روز شنبه تا یک شنبه 11 
42۶ دوز واکسن کرونا در  هزار و 

کشور تزریق شده است.
در  شهرستان   7۸ حاضر  حال  در 
در  شهرستان   1۸4 قرمز،  وضعیت 
وضعیت نارنجی، 174 شهرستان در 
در  شهرستان   12 و  زرد  وضعیت 

وضعیت آبی قرار دارند.

روند کرونا در ایران روند کرونا در ایران 
از از ۲۳۲۳ تیر تا  تیر تا ۲۳۲۳ مرداد مرداد

۸۳۸۳ فوتی جدید کرونا در کشور فوتی جدید کرونا در کشور



معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر دادمعاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر داد

فعالیت فعالیت 9595 مرکز رشد فناور حوزه سالمت مرکز رشد فناور حوزه سالمت

فناوری  و  تحقیقات  معاون 
فعالیت  از  بهداشت  وزارت 
حوزه  فناور  رشد  مرکز   95
گفت:  و  داد  خبر  سالمت 
قرارگاه  جاری  سال  »هدف 
دانش بنیان افزایش 20 درصدی 
براساس  خروجی  شاخص های 
مدل تبدیل تحقیقات به فناوری 

است.« در حوزه سالمت 
پناهی  یونس  سپید،  گزارش  به 
با بیان اینکه بالغ بر یک هزار و 
693 شرکت دانش بنیان در حوزه 
»با  گفت:  هستند،  فعال  سالمت 
یک دید کالن در خصوص تبدیل 
حوزه  در  فناوری  به  تحقیقات 
سالمت می توان چنین گفت که 
مقیاس های  با  چرخه  این  در 
 ISI مقاالت  تعداد  تقریبی 
چاپ شده در دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی در حدود75 هزار مقاله 
از  بیش  تعداد  این  از  که  است 

222 هزار طرح پژوهشی و پایان 
تهیه  فناوری  طرح   553 و  نامه 

است.« شده 
کل  تعداد  اینکه  اعالم  با  وی 
بنیان  دانش  شرکت های  اشتغال 
نفر  هزار   28 بر  بالغ  سالمت 
محصول   343« گفت:  است، 
فناور سالمت و 335 ثبت اختراع 

داریم.« پزشکی  علوم  در 
پناهی افزود: »هدف سال جاری 
قرارگاه دانش بنیان، افزایش 20 
خروجی  شاخص های  درصدی 
براساس مدل تبدیل تحقیقات به 
فناوری در حوزه سالمت است.«
وی در ادامه به زنجیره فرصت _ 
ارزش اشاره کرد و گفت: »در این 
زنجیره به صورت خالصه ابتدا 
یا  جامعه  نیاز  قالب  در  فرصت 
طرح مسئله یا مطالبه دستگاه های 
اجرایی شناسایی می شود، پس از 
آن باید ایده مطرح شده پرورش 

یابد، در صورت وجود پتانسیل 
کافی وارد فاز پژوهش و تحقیق 
ساخت  مرحله  سپس  و  شود 
آماده سازی  و  اولیه  محصول 
برای ورود به بازار است که در 
صورت موفقیت باید زمینه جهت 
تجاری سازی  و  صنعتی  تولید 

شود.« فراهم 
وزارت  »در  شد:  یادآور  پناهی 
آموزش  و  درمان  بهداشت، 
حمایتی_  بسته های  پزشکی 
دانش  تولید  افزایش  سیاستی 
شده  تهیه  آفرین  اشتغال  بنیان 

است.«
با  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
را  سال  شعار  اینکه  به  اشاره 
قرار  معاونت  اقدامات  سرلوحه 
داده ایم، به ایجاد اجزای مختلف 
زیست بوم فناوری سالمت اشاره 
کرد و گفت: »در حال حاضر 95 
مرکز رشد فناور حوزه سالمت، 

12 پارک علم و فناوری سالمت 
فعال هستند و اخیرا نیز اساسنامه 
مراکز نوآوری سالمت به تصویب 
رسیده و به این ترتیب بستر الزم 
از ایده پردازی تا توانمندسازی، 
بازار  به  ورود  و  تجاری سازی 
حوزه سالمت مهیا شده است.«
به گزارش وبدا، وی به باالترین 
دانش بنیان  شرکت های  فراوانی 
در حوزه سالمت بر اساس حوزه 
گفت:  و  کرد  اشاره  تخصصی 
دارو  به  مربوط  نخست  »رده 
حوزه  پیشرفته  فرآورده های  و 
تشخیص و درمان با 411 شرکت 
است پس از آن مواد پیشرفته و 
محصوالت مبتنی بر فناوری های 
شیمیایی با 295 شرکت، ماشین 
آالت و تجهیزات پیشرفته با 275 
شرکت و وسایل و ملزومات و 
تجهیزات پزشکی با 235 شرکت 

قرار دارد.«

3 شماره 2272 24 مرداد 1401
کروان



هفته ۱۲۹ همه گیری کرونا در ایران

در  کرونا  همه گیری   ۱۲۹ هفته  با  مصادف  اخیر  هفته  در 
کشور، کاهش بیماران بستری در ۲۴ استان کشور گزارش 
شده است؛ این در حالی است که روند فوتی ها در ۱۹ استان 

همچنان افزایشی است.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، طبق آخرین نقشه رنگ بندی 
که از سوی وزارت بهداشت منتشر شد، تعداد شهرهای با 
وضعیت قرمز کرونایی کاهش یافته و از ۱۳۰ به ۷۸ شهر 
نارنجی  با وضعیت  رسیده است. همچنین تعداد شهرهای 
از ۱۲۹ به ۱۸۴ شهر و تعداد شهرهای با وضعیت زرد از 
با  شهرهای  تعداد  است.  یافته  افزایش  شهر   ۱۷۴ به   ۱۵۴

وضعیت آبی نیز از ۳۵ به ۱۲ کاهش یافته است.

وضعیتکرونادرکشوردرهفته۱۲۹همهگیری
در  کرونا  موجود  وضعیت  هفتگی  بررسی  اساس،  این  بر 
کشور در هفته سوم مرداد ماه ۱۴۰۱ مصادف با هفته ۱۲۹ 
همه گیری در کشور، نشان می دهد که تعداد موارد سرپایی 
مثبت شناسایی شده در هفته اخیر ۳۵۱۹۴ نفر، تعداد موارد 
بستری جدید ۷۸۸۲ نفر و تعداد موارد فوتی جدید ۴۵۴ 

نفر بوده است.
وضعیتکرونادرتهران

در استان تهران نیز تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده 
در هفته اخیر، ۱۹۴۱ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۹۷۶ نفر 
و تعداد موارد فوتی تهران در هفته اخیر ۶۸ نفر بوده است.

کدام استان ها افزایش موارد بستری و فوتی  را داشته اند؟ 
در عین حال بر اساس اعالم وزارت بهداشت، در هفته اخیر 
مصادف با هفته ۱۲۹ همه گیری در کشور، چهار استان  سیستان 
و بلوچستان، کرمانشاه، همدان و آذربایجان غربی افزایش موارد 
بستری را داشته اند. این در حالی است که در ۲۴ استان کشور 
موارد بستری کاهش داشته و شاهد کاهش بیماران بستری 
بوده ایم. در عین حال در سه استان نیز ایستایی موارد بستری 

گزارش شده است.

 
کداماستانهاافزایشمواردبستریوفوتیراداشتهاند؟
در عین حال بر اساس اعالم وزارت بهداشت، در هفته اخیر 
مصادف با هفته ۱۲۹ همه گیری در کشور، چهار استان  سیستان 
و بلوچستان، کرمانشاه، همدان و آذربایجان غربی افزایش موارد 

بستری را داشته اند. این در حالی است که در ۲۴ استان کشور 
موارد بستری کاهش داشته و شاهد کاهش بیماران بستری 
بوده ایم. در عین حال در سه استان نیز ایستایی موارد بستری 

گزارش شده است.

افزایش فوت نیز در ۱۹ استان  گزارش شده است که شامل 
مازندران، خوزستان، البرز، اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان 
شرقی، قم، گیالن، فارس، خراسان جنوبی، گلستان، بوشهر، 
قزوین، همدان، کرمانشاه، یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان 

شمالی و ایالم بوده است.
در عین حال ایستایی یا کاهش موارد فوت در هفته اخیر در 

۱۲ استان گزارش شده است.

۴۵۴ فوتی کرونا در کشور در هفته سوم مرداد
کاهش بیماران بستری در ۲۴ استان

شماره ۴۲۲۷۲ ۲۴ مرداد ۱۴۰۱



رئیس اداره کنترل بیماری های عضالنی اسکلتی وزارت بهداشت مطرح کردرئیس اداره کنترل بیماری های عضالنی اسکلتی وزارت بهداشت مطرح کرد

ملک افضلی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران:ملک افضلی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران:

اصالح سبک زندگی چاره درمان پوکی استخواناصالح سبک زندگی چاره درمان پوکی استخوان

سهم مشارکت مردمی در رفع مشکالت نظام سالمت سهم مشارکت مردمی در رفع مشکالت نظام سالمت 5050 درصد است درصد است

عضالنی  بیماری های  کنترل  اداره  رئیس 
اسکلتی وزارت بهداشت گفت: »بیش از 
۸۰ درصد جمعیت زنان یائسه در کشور، از 
تراکم استخوان مناسبی برخوردار نیستند.«
به گزارش سپید، فاطمه حاجی ولی زاده در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
»درمان پوکی استخوان شامل توصیه هایی 
اصالح سبک  عوامل خطر،  کاهش  برای 
زندگی و نیز درمان دارویی است. مصرف 
کافی کلسیم، پروتئین، ویتامین دی و فعالیت 
قدرت عضالت  تقویت  و  منظم  فیزیکی 
بخشی از پروتکل درمان محسوب می شود.«
پوکی  از  ناشی  شکستگی  وی  گفته  به 
استخوان عمدتا در مچ دست، لگن و مهره ها 
جدی ترین  لگن  شکستگی  می دهد.  رخ 
از  ناشی  نوع شکستگی  و خطرناک ترین 
منجر  می تواند  که  است  استخوان  پوکی 
بیمارستان،  در  مدت  طوالنی  بستری  به 

ناتوانی طوالنی مدت و حتی مرگ شود.
رئیس اداره کنترل بیماری های عضالنی 
اسکلتی وزارت بهداشت افزود: »افراد باالی 
۵۰ سال برای  اطمینان از سالمت استخوان 
خود به پزشک مراجعه کنند. پزشک برای 
ارزیابی ابتدا عوامل خطر پوکی استخوان را 
ارزیابی می کند و با استفاده از آن ها خطر 
شکستگی را تخمین می زند. در صورت 
نیاز ممکن است سنجش تراکم استخوان 

هم نیز توصیه شود.«
حاجی ولی زاده می گوید: »مطالعات نشان 
می دهد که شیوع استئوپروز در زنان یائسه 
معادل ۳۲ درصد و شیوع استئوپنی معادل ۵۱ 
درصد است. این بدان معناست که بیش از 
۸۰ درصد جمعیت زنان یائسه در کشور، از 
تراکم استخوان مناسبی برخوردار نیستند.«
اوقات  اغلب  »شکستگی  داد:  ادامه  وی 
متعاقب سقوط رخ می دهد، ولی حتی ممکن 

بند  برای بستن  به دنبال خم شدن  است 
کفش هم شکستگی در ستون مهره ها اتفاق 
افتد. انحنای ستون فقرات و یا کوتاه شدن 
قد بیش از ۳ سانتی متر از عالئم هشدار 

دهنده شکستگی در مهره ها است.«
رئیس اداره کنترل بیماری های عضالنی 
اسکلتی وزارت بهداشت گفت: »شکستگی 

یائسگی  فامیلی،  سابقه  باال،  سن  قبلی، 
زودرس، مصرف سیگار و الکل، مصرف 
طوالنی مدت دارو های کورتیکواستروئید، 
از  گوارشی  بیماری های  و  مفرط  الغری 
برای  را  افراد  که  است  عواملی  جمله 
شکستگی ناشی از پوکی استخوان مستعد 

می کند.«

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اعالم کرد: 
»سهم مشارکت مردمی در رفع مشکالت نظام 
سالمت بیش از سایر  بخش ها و ۵۰ درصد 

است.«
با  افضلی  ملک  حسین  سپید،  گزارش  به 
کشوری  همایش  اولین  در  مطلب  این  بیان 
»ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی« گفت: 
»مراقبت های اولیه بهداشتی بر سه اصل دانش 
و تکنولوژی، هماهنگی و مشارکت اجتماعی 
مردم استوار است که سهم مشارکت مردمی 
۵۰ درصد و سهم آن دو اصل دیگر هر کدام 

۲۵ درصد است.«
وی افزود: »برای ارائه بهتر خدمات بهداشتی 
باید به آخرین تکنولوژی های روز از جمله 
بیمارستان های مدرن مجهز شویم ولی نباید 
اهمیت دهیم. زیرا  بیمارستان سازی  به  فقط 
اهداف  اجتماعی  مشارکت  توسعه  بدون 

سالمت محقق نمی شود.«
بیان  کشور  بهداشت  شبکه  پیشکسوت  این 
کرد: »توجه به محالت با رویکرد خانواده و 
در جهت توسعه انسانی می تواند بهره گیری از 
پتانسیل مردمی در توسعه مشارکت اجتماعی 

در عرصه سالمت را افزایش دهد.«
انسانی  توسعه  سرسبد  »گل  داد:  ادامه  وی 
محالت سالمت است. اگر افراد در محالت 
تامین  قابل  توسعه  ابعاد  دیگر  باشند  سالم 
است. اگر سالم نباشند نه تنها به توسعه کمکی 

نمی کنند بلکه هزینه هم ایجاد می کنند.«
ملک افضلی یادآور شد: »تامین سالمت هم حق 
مردم است که در قانون اساسی به آن تصریح 

شده است و هم جزو اعتقادات ماست. ولی 
در مقابل هر حقی مسئولیتی وجود دارد که 
آن مسئولیت همین مشارکت همگانی است.«
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
تهران گفت: »وظیفه حکمرانان این است که 
زمینه مشارکت اجتماعی مردم را فراهم کنند. 
اگر مردم در فرآیند مدیریت سالمت دخالت 
داده شوند نسبت به آن احساس تعلق خاطر و 
مالکیت کرده آن وقت کارها متناسب با نیاز 

مردم پیش خواهد رفت.«
وی خاطرنشان کرد: »ما هنوز فلسفه و ضرورت 
مشارکت مردمی در نظام سالمت را خوب درک 
نکرده ایم. مردم باید در فرآیند مدیریت نظام 
سالمت از سیاستگذاری گرفته تا برنامه ریزی  
ارائه خدمت و ارزشیابی حضور و دخالت 

داشته باشند.«
ملک افضلی با بیان ضرورت تشکیل مجدد 
شورای راهبردی سالمت در شهرداری تهران 

گفت: »تهران ۳۵۳ محله دارد و باید با تربیت 
رابطان چند پیشه، خدمات سالمت در این 

محالت فعال شود.«
به گزارش وبدا، وی افزود: »فرزندآوری که هم 
اکنون به درستی به عنوان اولویت اول وزارت 
بهداشت مطرح شده با عوامل اجتماعی موثر 
بر سالمت ارتباط دارد. رفع مشکالتی مانند 
ازدواج جوانان در این مسیر نیاز به توسعه 

مشارکت های اجتماعی و مردمی دارد.«
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با حضور وزیر بهداشت تشکیل شدبا حضور وزیر بهداشت تشکیل شد

معاون بهداشت وزارت بهداشت:معاون بهداشت وزارت بهداشت:

چهل و یکمین جلسه شورای عالی سازمان انتقال خون ایرانچهل و یکمین جلسه شورای عالی سازمان انتقال خون ایران

طرح شهید سلیمانی یک انقالب در توسعه مشارکت اجتماعی بودطرح شهید سلیمانی یک انقالب در توسعه مشارکت اجتماعی بود

چهل و یکمین جلسه شورای عالی سازمان انتقال 
خون ایران روز شنبه با حضور وزیر بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی و دیگر اعضای این 

شورا در دفتر وزارتی تشکیل شد.
سازمان  اساسنامه  بازنگری  سپید،  گزارش  به 
انتقال خون که دارای مصوبه مجلس شورای 
اسالمی در سال 1363 بود یکی از محورهای 
مورد تبادل نظر این جلسه شورا بود. چهل و 
یکمین جلسه شورای عالی سازمان انتقال خون 
دارای 9 بند دستورجلسه بود که تمامی مفاد آن 

به تصویب اکثریت مطلق اعضاء رسید.
در این جلسه موضوعاتی چون ارتقای کیفیت 
محصوالت تولیدی سازمان، بهبود استانداردهای 
خدمات ارائه شده در سازمان و در نهایت کاهش 
عوارض و واکنش های ناشی از تزریق خون و 
فرآورده های خون در بیماران، به بحث گذارده شد.
خون  محصوالت  تولید  برای  برنامه ریزی 
و  بررسی  آزمایشات  انجام  و  لکوسیت  کم 
غربالگری آنتی بادی های خون های اهدایی از 
دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
بازنگری و اصالح ساختار تشکیالتی سازمان 
ساختار  اصالح  اولین  عنوان  به  خون  انتقال 

بهداشت،  وزارت  به  وابسته  سازمان های 
یکی دیگر از مصوبات جلسه شورای عالی بود.
خون،  انتقال  سازمان  جدید  ساختار  در 
تشکیالت معاونت اجتماعی بدون گسترش 
که  است  پیش بینی شده  تشکیالتی  چارت 
هدف آن، توسعه همکاری های بین بخشی، 
برخورداری از ظرفیت خیرین، سازمان های 
بخش  و  دانشجویی  تشکلهای  نهاد،  مردم 
خصوصی در گسترش زیرساخت های مهم 

انتقال خون در سراسر کشور می باشد.
در این جلسه بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، 
و رئیس شورا، مصطفی جمالی مدیرعامل 
سازمان انتقال خون ایران، حسن ابوالقاسمی 
رئیس دانشگاه بقیه اهلل، مجتبی قدیانی عضو 
سعید  بهشتی،  شهید  دانشگاه  علمی  هیأت 
و  بهداشت  وزارت  درمان  معاون  کریمی 
بهرام دارائی رئیس سازمان غذا و دارو، پنج 
عضو اصلی شورای عالی سازمان انتقال خون 

حضور داشتند.
 گفتنی است شورای عالی سازمان باالترین 
مرجع تصمیم سازی و سیاستگذاری سازمان 

انتقال خون می باشد.وبدا

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: »طرح شهید سلیمانی 
و واکسیناسیون همگانی که با کمک گرفتن 
از مردم و سازمان های مختلف مردمی اجرا 
شد، یک انقالب در توسعه مشارکت اجتماعی 

بود.«
به گزارش سپید، کمال حیدری با بیان این 
مطلب در اولین همایش کشوری »ارتباطات 
خطر و مشارکت اجتماعی« در تاالر شمس 
مشارکت های  توسعه  »برای  داشت:  اظهار 
اجتماعی باید تمام ظرفیت ها همچون بسیج، 
هالل احمر، شهرداری ها، سازمان های مردم 
نهاد و محالت را پای کار بیاوریم که این کار 
در طرح شهید سلیمانی به خوبی انجام شد.«
وی با بیان اینکه سالمت محالت و محله 
محوری در توسعه مشارکت اجتماعی نقش 
بسیار زیادی دارد، افزود: »بعد از جنگ هیچ 
وقت مشارکت اجتماعی به اندازه مشارکت 
این  در  نبود.  باال  کرونا  پاندمی  اجتماعی 
میدان  وارد  برای سالمِت هم  پاندمی همه 
با  دادند  نشان  و  گذاشتند  انرژی  و  شدند 
افزایش مشارکت چقدر خوب می توان کارها 

را پیش برد.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: 

»مشکالت سالمت روز به روز پیچیده تر 
می شود و نیاز به مشارکت اجتماعی در 
احساس  بیشتر  روز  هر  نیز  عرصه  این 
می شود. مسائل جدیدی مثل گرد و غبار، 
با  زندگی  شیوه  و  هوا  و  زمین  آلودگی 
توسعه مشارکت اجتماعی در سالمت قابل 
رسیدگی است. اگر آرزوی کشورها توسعه 
توسعه  این  در محوریت  است، سالمت 

قرار دارد.«
حیدری ادامه داد: »اگر افراد جامعه توانمند 
شوند، سالمت، مطالبه همگانی خواهد شد. 
بنابراین توانمندسازی محیط های اجتماعی 
مثل مدارس، ادارات و محل کار افراد به این 
پیشرفت کمک زیادی می کند. در محالت 
چون همه به هم نزدیک تر هستند می توانند 
مشارکت بهتر و قوی تری را رقم بزنند.«
وی با بیان اینکه با وجود مشارکت خوبی 
که در برنامه ها با وزارت آموزش و پرورش 
داریم، متاسفانه از دوره دوازده ساله تحصیل 
و مدرسه برای نهادینه کردن فرهنگ سالمت 
در دانش آموزان به خوبی بهره نمی گیریم، 

افزود: »آموزش و توانمندسازی دانش آموزان 
در کنار مسایلی مانند توجه به تغذیه صحیح 
آنان در بوفه مدارس، ارتقای سالمت جامعه 

را در پی دارد.«
گفت:  پایان  در  وی  وبدا،  گزارش  به 
»خوشبختانه در بحث کمیت زندگی شاهد 

رشد چشمگیر سن امید به زندگی در افراد 
جامعه هستیم و اکنون باید تالش خود را 

به ارتقای کیفیت زندگی معطوف کنیم.«
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معاون فنی مرکز سالمت و محیط کار وزارت بهداشت:معاون فنی مرکز سالمت و محیط کار وزارت بهداشت:

رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد 

بیماری های گوارشی به دنبال سیل شایع نشدبیماری های گوارشی به دنبال سیل شایع نشد

تربیت تربیت ۵۵ هزار تیم واکنش سریع هزار تیم واکنش سریع
آمادگی هالل احمر برای خدمت رسانی به زائران اربعین

معاون فنی مرکز سالمت و محیط کار وزارت 
پزشکی گفت:  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
در  مشکلی  سیل زده،  مناطق  مردم  »اکنون 
تامین آب شرب مصرفی ندارند و بیماری 
گوارشی نیز در این مناطق شیوع نیافته است.«
به گزارش سپید، محسن فرهادی در گفت وگو 
موارد  افزایش  احتمال  به  اشاره  با  ایرنا  با 
سیل  وقوع  دنبال  به  گوارشی  بیماری های 
افزود: »در زمان وقوع سیل، احتمال آلوده 
شدن آب شرب به آب فاضالب طبیعی است. 
خوشبختانه در مناطقی که دچار سیل زدگی 
با فاضالب  مانده آب مخلوط شده  شدند، 
نداریم و  این نظر  از  کنترل شد و مشکلی 
حتی تجمع حشرات نیز مشاهده نشده است.«
وی اظهار داشت: »آب سالم، آبی است که 
و  باشد  نداشته  خطری  مصرف کننده  برای 
باید بدون عوامل زنده بیماری زا، بدون مواد 
شیمیایی زیان آور، دارای طعم مطبوع و قابل 

استفاده برای مصارف خانگی باشد.«
از  گزارشی  »تاکنون  کرد:  تصریح  فرهادی 
برخورد کارشناسان بهداشت محیط در رابطه 
موذی  حشرات  سایر  و  موش ها  تجمع  با 
در مناطق سیل زده وجود نداشته و مشکل 

آب رسانی نیز حل شده است.«
این مقام مسئول در وزارت بهداشت تاکید 
کارشناسان  هشدارهای  به  توجه  »با  کرد: 

شرب  آب  تانکرهای  از  صرفا  بهداشت، 
مشخصات  دارای  بسته بندی  آب های  یا 
بهداشتی در مواقع سیل زدگی باید استفاده 
کرد و در صورت بروز مشکالت گوارشی 
مستقر  پزشکان  یا  بهداشتی  کارشناسان  به 

مراجعه شود.«
اولویت های  از  یکی  فرهادی،  گفته  به 
به  امدادرسانی  و  تدارکات  اصلی  و  مهم 

حادثه دیدگان، تهیه و تامین آب شرب مصرفی 
آن هاست و به همین علت، سالمت آب و 
از  جلوگیری  برای  آب  منابع  از  حفاظت 
هر حادثه احتمالی ضروری است و در این 
شرایط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در کنار نهادهای دیگر، برنامه ریزی 
مناسبی انجام می دهد که فورا عملی و قابل 

اجرا باشد.

وی تاکید کرد: »ساخت و ساز مخازن ذخیره 
آب، تصفیه خانه ها و شبکه های آب رسانی و 
ایستگاه های پمپاژ آب باید از استحکام الزم 
در مقابل حوادث احتمالی برخوردار باشند 
همچنین باید ساخت و ساز تاسیسات آبی در 
اماکنی باشد که از تهدیدهای طبیعی احتمالی 
دور بوده و با پیش بینی الزم، آسیب پذیری آنها 

در مقابل حوادث به حداقل ممکن برسد.«

رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به اینکه 
توان  سطح  ارتقای  حال  در  جمعیت  این 
امدادرسانی به شهروندان است، از آمادگی 
برای خدمت رسانی به زائران در ایام اربعین 

حسینی خبر داد.
در  کولیوند  پیرحسین  سپید،  گزارش  به 
جلسه شورای مدیران جمعیت هالل احمر 
کارکنان  و  داوطلبان  »امدادگران،  گفت: 
اخیر در  احمر در روزهای  جمعیت هالل 
عزاداران  و  سیل زدگان  به  خدمت رسانی 
حسینی سنگ تمام گذاشتند و با تمام توان 

به یاری مردم شتافتند.«
وی افزود: »این گونه نیست که به این میزان 
با  و  باشیم  داشته  رضایت  خدمت رسانی 
سنجش و تحقیق در خصوص نقاط ضعف، 
به سمت ارتقای ارائه خدمات به شهروندان 

گام برخواهیم داشت.«
رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به اینکه 
زائران  به  خدمت رسانی  برای  احمر  هالل 
اربعین به حالت آماده باش درآمده است، 
گفت: »جمعیت هالل احمر در تمام طول 
مسیر پیاده روی اربعین حاضر خواهد بود 

و در مرزهای شرقی برای زائران ورودی 
به کشور و در مرزهای غربی برای زائران 
عازم عتبات حاضر خواهیم بود تا ترددها 
و سالمت زائران کنترل شود و مراسم به 

بهترین شکل ممکن برگزار شود.«
کولیوند با گرامیداشت یاد شهدای دفاع 
سالروز  آستانه  »در  کرد:  اظهار  مقدس 
کشور  به  مقدس  دفاع  اسرای  بازگشت 
هستیم که هالل احمر در این عرصه نیز 
عرصه  در  توانست  و  درخشید  خوش 
به  اسرا  بازگشت  و  مفقودین  بازپیوند، 

بهترین شکل عمل کند.«
واکنش  تیم  هزار   ۵ »تربیت  افزود:  وی 
سریع از اولویت های جمعیت هالل احمر 
است و باید به این سمت حرکت کرد تا 
پوشش سراسری در کشور ایجاد و در هر 
نقطه کشور تیم های واکنش سریع مستقر 
شوند. آموزش اصل اساسی جمعیت هالل 
احمر است و تالش می شود تا آموزش های 

ارزشمندی به داوطلبان و جوانان جمعیت 
هالل احمر ارائه شود.«

کرد:  تصریح  کولیوند  فارس،  گزارش  به 

»امروز ارتقای کمی و کیفی امدادرسانی اصلی 
اساسی است. هالل احمر در روزهای اخیر 
در ۲۶ نقطه کشور درگیر سیالب شد و با 

تالش های صورت گرفته میزان رضایتمندی 
از عملکرد هالل احمر بسیار زیاد بود و باید 

در راستای ارتقای آن تالش بیشتر کرد.«
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محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

فیزیوتراپی در نظام سالمت، بطورفیزیوتراپی در نظام سالمت، بطور
 علمی و منطقی شناخته نشده است علمی و منطقی شناخته نشده است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
اسناد  براساس  توانبخشی  اینکه  بیان  با 
مقام  ابالغی  سیاست های  و  باالدستی 
اهمیت  حائز  موضوعی  رهبری  معظم 
است، گفت: »از مسئوالن ذی ربط توجه 
فیزیوتراپی در سطح  به جایگاه خدمات 
خانواده  پزشک  و  خدمات سالمت  اول 

را خواستاریم.«
به گزارش سپید، محمد علی محسنی بندپی 
در گفت وگو با سازمان نظام پزشکی با اشاره 
به اینکه کشورهای مترقی و توسعه یافته به 
سمت اجرا و پیاده سازی دکترای حرفه ای 
فیزیوتراپی)DPT( حرکت کردند، اظهار 
دکترای  طرح  که  کشورهایی  »همه  کرد: 
نظام سالمت  در  را  فیزیوتراپی  حرفه ای 
خود پیاده کردند، هدفشان کمک به نظام 

سالمت بوده است.«
وی با اشاره به اینکه رویکرد بیماری ها تغییر 
نموده و دنیا به سمت سالمندی حرکت 
می کند، افزود: »پدیده های واگیر کنار رفته و 

بیماری های غیرواگیر شیوع پیدا کرده است، 
همچنین تصادفات و سن پایین سکته ها 
نقش توانبخشی در کمک به نظام سالمت 
کشورها را بیش از پیش نمایان کرده است.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
با اشاره به اینکه در اجرای طرح دکترای 
فیزیوتراپی صرفا رغبت همکاران به ارتقای 
سطح علمی مطرح نبوده بلکه هدف اصلی 
کمک به نظام سالمت و ارتقای خدمات 
توانبخشی است، ادامه داد: »راه اندازی این 
رشته تحصیلی حق مسلم فیزیوتراپیست ها 

است.«
 GDP بندپی با اشاره به اینکه اکنون سرانه
در نظام سالمت بین 8.5 تا 9 درصد بوده که 
در مقایسه با میانگین دنیا رقم قابل توجهی 
است، تصریح کرد: »با این وجود نه ارائه 
دهندگان و گیرندگان خدمت؛ نه مجلس 
به عنوان عالی ترین نهاد قانون گذاری و نه 
دولت رضایتمندی الزم را از خدمات نظام 

سالمت ندارند.«

وی با تاکید بر اینکه باید مدیریت ها را در 
نظام سالمت تغییر دهیم، خاطرنشان کرد: 
»در 43 سال گذشته روشی را طی کرده و به 
این نتیجه رسیدیم که دیگر پاسخگو نیست 
لذا با تغییر آدم ها این سیستم اصالح نشده 
و رضایتمندی مردم افزایش پیدا نخواهد 
کرد مگر اینکه افراد نگاه های جدیدی با 

خود بیاورند.«
وی راهکار برون رفت از ناکارآمدی ارائه 
خدمات را در نظام سالمت، پیاده سازی طرح 
پزشک خانواده و سیستم ارجاع دانست 
و گفت: »راه نجات ناکارآمدی و کیفیت 
از نظام سالمت  نارضایتی مردم  پایین و 
باید  که  است  ارجاع  نظام  به  پرداختن 
گروه های توانبخشی هم در نظام ارجاع دیده 
شوند؛ وقتی بیماران به مراکز و خانه های 
بهداشتی مراجعه می کنند، بدان معناست که 
توانبخشی را از تصور قبلی یعنی سطح سه 
خدمات خارج نمودیم. توانبخشی براساس 
اسناد باالدستی و سیاست های ابالغی مقام 

معظم رهبری موضوعی حائز اهمیت است، 
لذا از مسئوالن ذی ربط توجه به جایگاه 
خدمات فیزیوتراپی در سطح اول خدمات 
سالمت و پزشک خانواده را خواستاریم.«

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
بودجه  الیحه  در  »مجلس  کرد:  اذعان 
به  موظف  را  و 1401دولت  سال 1400 
پیاده سازی نسخه الکترونیک کرده بود که 
و  بود  مانده  توسعه   6 و   5  ،4 برنامه  از 
در انتهای برنامه ششم توسعه نیز با الزام 
قانونی که مجلس یازدهم برای دولت تعیین 
نسخه نویسی  می توان گفت  تقریبا  نمود؛ 
است  رسیده  مطلوبی  به حد  الکترونیک 
و بدنبال آن پرونده الکترونیک سالمت را 
داریم و اکنون نیز کمیته ای تحت عنوان 
پزشک خانواده و نظام ارجاع در کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس تشکیل شده است 
که به طور جدی پیگیر و مصمم هستیم تا 
طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع در 

نظام سالمت اجرایی شود.«



کرد،  اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان 
مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا ۹ 
درصد کاهش یافته، اما شمار مبتالیان 
به این عفونت همچنان پایدار است.

آخرین  براساس  سپید،  گزارش  به 
جهانی  گیری  همه  هفتگی  گزارش 
بهداشت  جهانی  سازمان  توسط  که 
در  کرونا  قربانیان  تعداد  شد،  منتشر 
یافت  کاهش  درصد   ۹ گذشته  هفته 
در حالی که موارد جدید نسبتًا ثابت 

مانده است.
از  بیش  سازمان،  این  اعالم  براساس 
۱۴۰۰۰ مورد مرگ ناشی از کووید-۱۹ 
در هفته گذشته و نزدیک به ۷ میلیون 
عفونت جدید وجود داشته است. غرب 
و  درصدی   ۳۰ آرام جهش  اقیانوس 
آفریقا ۴۶ درصد کاهش را گزارش کرد. 
موارد ابتال در قاره آمریکا و خاورمیانه 
نیز بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت.

در  جدید  میر های  و  مرگ  تعداد 
یافته  افزایش  درصد   ۱۹ خاورمیانه 
است، در حالی که در آفریقا بیش از 
۷۰ درصد، در اروپا ۱۵ درصد و در قاره 
آمریکا ۱۰ درصد کاهش یافته است.

شد  یادآور  بهداشت  جهانی  سازمان 
زیرسویه BA.5 Omicron همچنان 
در سطح جهانی غالب است و تقریبًا 

۷۰ درصد از تمام توالی های ویروس 
در جهان را تشکیل می دهد. شیوع سایر 
زیرمجموعه های اومیکرون، از جمله 

BA.4 و BA.2، به نظر می رسد که 
BA.5، در حال کاهش  با تصاحب 

است.باشگاه خبرنگاران جوان

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد

کاهش ۹ درصدی جان باختگان کرونا در جهان

آمار جهانی کرونا

شمار مبتالیان در آمریکا از ۹۴ میلیون نفر گذشت
بنابر جدیدترین آمار رسمی همه گیری کرونا، 
مجموع مبتالیان به این بیماری در جهان 
تاکنون به ۵۹۴ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۵۶۰ 
نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۴۵۳ هزار 

و ۷۵۷ بیمار کووید نیز تأیید شده است.
به گزارش سپید، براساس تازه ترین داده ها 
در جدول جهانی پاندمی کرونا، آمریکا با 
میلیون  مبتال و یک  میلیون  از ۹۴.۶  بیش 
قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای 
درگیر با این بیماری قرار دارد و هند با آمار 
بیش از ۴۴.۲ میلیون مبتال پس از آمریکا در 

رتبه دوم جهانی جای گرفته است.
در اروپا نیز هم اکنون فرانسه با ثبت بیش 
از ۳۴.۲ میلیون مبتال، تا این لحظه رکورددار 
نیز  و  منطقه  این  کشورهای  بین  در  ابتال 
سومین کشور با بیشترین آمار بیمار کرونایی 

در جهان است.
آمار مبتالیان به کووید-۱۹ در برزیل هم از 
۳۴.۱ میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر 
باالترین  لحاظ  به  جهان  کشور  چهارمین 

شمار مبتالیان است.

برزیل در عین حال با بیش از ۶۸۱ هزار 
جانباخته پس از ایاالت متحده، دومین کشور 
رکورددار تعداد قربانیان کووید۱۹ در جهان 
محسوب می شود و پس از آن هند با بیش 
از ۵۲۷ هزار قربانی، سومین کشور به لحاظ 
ثبت باالترین آمار مرگ و میر کرونایی در 

این فهرست جهانی است.
روسیه همچنین با گذشتن از آمار ۳۸۳ 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 بیماری است.
پایگاه  در  شده  به روز  جدول  بنابر 
اطالع رسانی »ورلداُمتر«، شمار مبتالیان و 
که  کشوری   ۱۰ در  بیماری  این  قربانیان 
آمارها  باالترین  رسمی  گزارش های  طبق 
را تاکنون داشته اند تا صبح روز یک شنبه 

به ترتیب به شرح جدول است.
میلیون  هفت  مجموع  با  ایران  همچنین 
 ۱۴۲ و  ابتال  مورد   ۸۹۴ و  هزار   ۴۶۸ و 
هزار و ۸۶۱ مورد فوت ناشی از بیماری 

کووید-۱۹ در حال حاضر در رتبه ۱۷ در 
بین کشورهای دارای بیشترین آمار مبتالیان 

به کرونا قرار دارد.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
که تاکنون در ۲۲۸ کشور و منطقه در جهان 
شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

در دنیا قربانی می گیرد.

9 شماره ۲۲۷۲ ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
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که  می کند  تایید  جدید  مطالعه  یک 
بارداری به طور قابل توجهی احتمال 
پیامدهای ویرانگر کووید۱۹ را افزایش 

می دهد.
از  ناشی  عوارض  سپید،  گزارش  به 
کروناویروس برای زنان باردار می تواند 
شامل حمله قلبی، آریتمی، نارسایی قلبی 
و عالئم طوالنی مدت باشد که ممکن 
است تشخیص آنها از سایر عوارض 
قلبی در دوران بارداری دشوار باشد. 
تخمین زده می شود که حمالت قلبی 

در ۱۲ درصد از بیماران رخ دهد.
»جوآن بریلر«، متخصص قلب و عروق 
از دانشگاه ایلینوی شیکاگو گفت: »افراد 
باردار باید بدانند که در معرض خطر 
ابتال به عفونت شدید کووید۱۹ از جمله 
بستری شدن در بخش ICU، عوارض 
قلبی، نیاز به مراقبت های ویژه و مرگ 

برای بیمار یا جنین هستند.«
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 

زنان  که  است  دریافته  متحده  ایاالت 
باردار در معرض خطر ابتال به عفونت 
شدید کووید )۱۰ درصد(؛ پذیرش در 
ICU )۴ درصد(، نیاز به تهویه مکانیکی 

 ۰.۲( ECMO و استفاده از )۳ درصد(
درصد( در مقایسه با زنان دیگر هستند.

همچنین، زنان باردار مبتال به کووید در 
معرض خطر بیشتر زایمان زودرس و 

مرده زایی قرار دارند. محققان دریافتند 
۳۳ درصد از نوزادان متولد شده از زنان 
مبتال به کووید باید در بخش مراقبت های 

ویژه نوزادان بستری شوند.مهر

مطالعهایدیگرنشانمیدهد

کووید ۱۹ برای زنان باردار خطرناک است

10
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برنامه کانادا برای واکسیناسیون علیه آبله میمونی
»ترزا تام«، رئیس بهداشت عمومی کانادا 
از  بیش  این کشور  که دولت  کرد  اعالم 
را   Imvamune واکسن  دوز  هزار   ۹۹
برای مراکز واکسیناسیون علیه آبله میمونی 
این کشور  مناطق مختلف  استان ها و  در 

تامین کرده است.
به گزارش سپید، به گفته این مقام بهداشتی 
تا  نفر  هزار   ۵۰ از  بیش  کانادا، همچنین 
این  علیه  کشور  این  در  اوت   ۱۱ تاریخ 

شده اند. واکسینه  بیماری 
که  گفت  بیانیه ای  در  همچنین  تام  ترزا 
با  مقابله  برای  ویژه  مشورتی  کمیته  یک 
از  بیش  آنچه  مشابه  میمونی،  آبله  شیوع 
این  در  کووید۱۹  برای  پیش  سال  دو 
کشور به وجود آمد، تشکیل شده است.

روز  تا  کانادا  عمومی  بهداشت  آژانس 
میمونی  آبله  به  ابتال  مورد   ۱۰۵۹ جمعه 

را در این کشور تایید کرد.
بستری  مورد   ۲۸ گزارش ها،  اساس  بر 
این  به  ابتال  از  ناشی  نیز  بیمارستان  در 
بیماری در این کشور گزارش شده با این 
حال هنوز هیچ مورد مرگ ناشی از این 

است. نشده  ثبت  بیماری 
تام  ترزا  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 

همچنین اظهار کرد که هر کسی می تواند 
به  را  آن  و  شده  مبتال  میمونی  آبله  به 

مردم  همه  از  ما  کند.  منتقل  افراد  دیگر 
می خواهیم نسبت به عالئم آبله میمونی و 

راه های کاهش خطر ابتال به این بیماری و 
انتقال آن به دیگر افراد، آگاه باشند.ایسنا

جهان



بسـیاری از مردم برای انتخاب پزشـک خود 
معمـوال نگاهـی بـه سـامانه های مختلـف، 
نمی کننـد.  و…  مطـب  پروانـه  تخصـص، 
همیـن اتفـاق گاهـی باعـث سـوء اسـتفاده 
برخـی افـراد سـودجو می شـود و خـود را 
بـه عنـوان پزشـک جـا می زننـد. ایـن گـروه 
از پزشـک نماهـا بـا تجویـز درمان هـای غیـر 
علمـی بـا سـامت بیمـار بـازی می کننـد و 
در ایـن بیـن، پـول قابـل توجهـی را هـم بـه 

جیـب می زننـد. 
مداخـات  آسـیب  کـه  کـرد  توجـه  بایـد 
غیـر مجـاز در درمـان مـردم، بسـیار بیشـتر 
از حوزه هایـی اسـت کـه پزشـکان مرتکـب 
قصور می شـوند. در جامعه پزشـکی راهکار 
برای شـکایت وجود دارد و شـفاف اسـت؛ 
بـه طـوری کـه اگـر کسـی از پزشـکی کـه 
درمانش را درست انجام داده، شکایت داشته 
باشـد، می توانـد کارش را پیگیـری کنـد، امـا 
در خصـوص کسـانی کـه پزشـک نیسـتند، 
امـا در حـوزه سـامت مداخـات غیـر مجـاز 
دارنـد، هـم بـه مراتـب آمـار قصـور بیشـتر 
اسـت و هم راهکار شـکایت از آنها شـفاف 
نیسـت. به عنوان مثال، طبق گفته مسـئوالن 
نظام پزشـکی، اگر فردی در حوزه سـامت 
مداخلـه غیرمجـاز انجـام دهـد، هر آسـیبی که 
بـه فـرد بزنـد، حداکثـر جریمـه اش ۱۰ میلیون 

تومـان اسـت. ایـن جرایـم از چندیـن سـال 
قبـل کـه مصـوب شـده، متناسـب بـا تـورم 

رشـد نکـرده و بازدارنـده نیسـت. 
بـرای حـل ایـن مشـکل، گام اول اصـاح 
قانـون و آگاهـی دادن بـه مـردم نیـز گام دوم 
اسـت. در وهله اول، انتظار می رود که وقتی 
مردم به جایی برای اقدامات درمانی مراجعه 
می کننـد. حتمـا مجوزهـای مربوطـه را ببیننـد 
و هوشـیار باشـند و بررسـی کنند که آیا این 
کلینیـک یـا مطـب، مجـوز آن اقـدام درمانـی 
مدنظر را دارد یا خیر. سپس اگر مجوز دارد، 
تاریخش نگذشـته باشـد. همچنین دقت کنند 
که تاریخ پروانه مطب، کلینیک و آزمایشگاه 
و ... نگذشـته باشـد و فـردی کـه می خواهـد 
یـک اقـدام درمانـی را انجـام دهـد، مجـوز 
ایـن کار را دارد یـا خیـر. بنابرایـن آگاهـی 
دادن بـه مـردم در ایـن حـوزه بسـیار مهـم 
اسـت کـه آسـیب کمتـری ببیننـد و در عیـن 

حـال، حتمـا هـم بایـد قانـون اصـاح شـود.
همچنیـن مـردم می تواننـد قبـل از مراجعـه 
به پزشـک، به سـایت سـازمان نظام پزشـکی 
مراجعـه کننـد. نـام اعضـای سـازمان نظـام 
پزشـکی بـا تاریـخ پروانـه مطـب و رشـته 
تخصصی شـان در سـایت قـرار دارد و بـا 
یـک جسـتجوی سـاده، مشـخص می شـود 
کـه آن فـرد، عضـو سـازمان نظـام پزشـکی 

اسـت یـا خیـر. بایـد در نظـر داشـت کـه 
سـازمان نظـام پزشـکی مرجـع رسـیدگی بـه 
شـکایت از افـراد عضـو سـازمان اسـت، امـا 
بـرای شـکایت از افـراد پزشـک نما بایـد بـه 

دادسـرا مراجعـه شـود.
پیشـتر نیـز محمـد رئیـس زاده، رئیـس کل 
سـازمان نظـام پزشـکی کشـور بـا اشـاره بـه 
چالـش انجـام برخـی اعمـال درمانی از سـوی 
پزشـک نماها، گفتـه بـود: »در زمینـه افـرادی 
که پزشـک نیسـتند، اما مداخات غیر مجاز 
درمانـی انجـام می دهنـد، هـم راهکار برخورد 
با آنها شـفاف نیسـت و جایی برای مراجعه 
و شـکایت وجود ندارد و هم قانون در این 

زمینه بسـیار ضعیف اسـت.«
به گفته این مقام مسـئول »سـهم پزشـک نماها 
در قصور پزشـکی، 3۰ برابر جامعه پزشـکی 
اسـت، در حالـی کـه حتـی نمی تـوان از ایـن 
افراد شـکایت درسـتی کرد. حداکثر جریمه 
بـرای ایـن افـراد، ۱۰ میلیـون تومـان اسـت 
کـه قانـون آن بـه 2۰ سـال پیـش برمی گـردد. 
متاسـفانه در مواردی هم دانشـگاه های علوم 
پزشـکی و سـازمان نظام پزشـکی در رابطه 
بـا پرونـده افـرد پزشـک نما، اقـدام و بررسـی 
کردنـد، امـا بازدارنـده نبـوده اسـت. متاسـفانه 
برخـی از ایـن افـراد از جاهایـی حمایـت 
می شـوند. بـه همیـن دالیـل، حتمـا بایـد بـه 

بحـث اصـاح قانـون و آگاهـی دادن بـه مـردم 
در ایـن حـوزه توجـه شـود.«

تبعات حضور پرشمار پزشک نماها 
در نظام سالمت

بـا  کـه  هسـتند  کسـانی  نماهـا  پزشـک 
وانمودکردن به درمان بیماری ها و مشکات 
پزشـکی و بهداشـتی افراد با داروهای گران 
قیمـت، ناشـناخته و بی اثـر از بیمـاران پـول 
می گیرنـد. روش هـای بـه کار گرفتـه شـده در 
اغلـب مـوارد بـر مبنـای اطاعـات نادرسـت، 
ادعاهـای دروغیـن و دارو و درمان هـای طبـی 
کاذب قـرار دارد. بارهـا نیـز نماینـدگان و 

جریمه جریمه 1010 میلیونی پزشک نماها با قانون  میلیونی پزشک نماها با قانون 2020 سال پیش  سال پیش 
یگانه، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی: 
اصلی ترین نوع پزشک نماها در حیطه اعمال زیبایی كار می كنند

بسیاری از مردم برای انتخاب پزشک خود 
معموال نگاهی به سامانه های مختلف، تخصص، 
پروانه مطب و… نمی کنند. همین اتفاق گاهی 
باعث سوء استفاده برخی افراد سودجو می شود 
و خود را به عنوان پزشک جا می زنند. این 
گروه از پزشک نماها با تجویز درمان های غیر 
علمی با سالمت بیمار بازی می کنند و در این 
بین، پول قابل توجهی را هم به جیب می زنند. 
با  که  هستند  کسانی  نماها  پزشک  درواقع، 
وانمودکردن به درمان بیماری ها و مشکالت 
گران  داروهای  با  افراد  بهداشتی  و  پزشکی 
قیمت، ناشناخته و بی اثر از بیماران پول می گیرند
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متولیـان نظـام سـامت نسـبت بـه جـوالن 
پزشـک نماها هشـدار دادنـد.

رضـا الری پـور، سـخنگوی سـازمان نظـام 
پزشـکی هـم بـا اشـاره بـه تبعـات حضـور 
پزشـک نماها گفت: »در سـامانه سـازمان نظام 
پزشـکی بـه راحتـی می تـوان نـام هـر فـرد 
ارائـه دهنـده نظـام سـامت را پیـدا کـرد. بـا 
ایـن وجـود، افـرادی متعـددی تحـت عنـوان 
پزشـک نما در حوزه هـای مختلـف پزشـکی 
مداخلـه می کننـد. ایـن مداخـات هم صرفا به 
موضـوع جراحـی بازنمی گـردد، بلکـه برخی 
افـراد اقـدام بـه درمـان می کننـد کـه متاسـفانه 
عـوارض بسـیاری هـم بـرای مـردم داشـته 
اسـت. گاه برخی افراد در قالب طب سـنتی 
و ایرانـی نیـز بـرای مـردم طبابـت می کننـد؛ 
بـدون اینکـه صاحـب مـدرک تحصیلـی و 

تخصـص آن باشـند.«
الری پـور در عین حـال قانـون ناظـر بـر ایـن 
ناقـص خوانـد و گفـت: »در  را  تخلفـات 
سـال های نه چنـدان دور بـرای چنیـن افـرادی 
عـاوه بـر جریمـه مالـی، زنـدان در نظر گرفته 
شـده بـود و کار را بـرای مجرمـان سـخت 
می کـرد و بازدارنـده بـود، ولـی متاسـفانه ایـن 

مهـم در چنـد سـال گذشـته حـذف شـده و 
صرفـا بـه پرداخـت مبالـغ مختصـری بسـنده 

شـده است.«
وی با اعام اینکه مبلغ جریمه شـاید از ۱۰ 
میلیـون تومـان فراتـر نـرود، افـزود: »همیـن 
امر موجب شـده افراد اقدام به تشـخیص و 
طبابـت بیمـاری کننـد. البتـه پرداخـت دیـه در 
صـورت شـکایت مـردم و بیمـاران از چنیـن 
متخلفانـی صـورت می گیـرد و وقتـی بـه بیمار 
آسیب رسـیده باشـد، پرونـده دیـه نیـز بـاز 

خواهد شـد.«
الری پـور اضافـه کـرد: »بـرای هـر جرمـی 
بایـد متناسـب بـا آن جـرم قانـون مناسـب 

وضـع شـود. قانـون بازدارنـده اولیـن نکتـه 
فرهنگ سـازی  دیگـر  مسـئله  اسـت.  مهـم 
اسـت. یعنـی وقتـی مـردم بـه یـک طبیـب 
مراجعـه می کننـد، بایـد بداننـد آیـا بـه رشـته 
تخصصـی آن فـرد، مرتبـط اسـت یـا خیـر. 
مـردم از انتخـاب افـراد معالـج بـر اسـاس 
نظـر و گفتـه دیگـران نیـز پرهیـز کننـد. در 
ایـن بیـن، نظـارت در ایـن عرصـه نیـز بایـد 
تشـدید شـود، ولـی متاسـفانه در ایـن زمینـه 
قانـون بازدارنـده ای نداریـم. بـه همیـن دلیل، 
وزارت بهداشـت یا دولت باید الیحه ای در 

ایـن خصـوص ارائـه دهـد.«
وی خاطرنشـان کـرد: »البتـه ایـن معضـل، 
ارتباطـی بـا سـازمان نظـام پزشـکی نـدارد و 
ایـن سـازمان صرفـا می توانـد در زمینـه لـزوم 
تدوین قانون، به وزارت بهداشـت پیشـنهاد 
دهـد. ایـن کار هـم انجـام شـده و از طرفـی 
در حـوزه انتظامـی نیـز بـا قـوه قضاییـه نیـز 

نامه نـگاری شـده اسـت.«

راهكارهای نظام مند مقابله
با پزشک نماها

روح اهلل یگانـه، عضـو هیـات علمـی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی تهـران هـم 
در مـورد راهکارهـای نظام منـد مقابلـه بـا 
پزشـک نماها گفـت: »امـروزه بـا پیشـرفت 
فضـای مجـازی انـواع پزشـک نما ها وجـود 
دارنـد کـه اصلی تریـن نـوع پزشـک نماها در 
حیطـه اعمـال زیبایـی کار می کننـد. آنها دکانی 
باز کرده و به اسم پزشک کار می کند. به طور 
کلی، هر فردی که بدون تخصص و دوره وارد 
حیطه کاری بشـود که تخصص آن را ندارد 

تا از مزایای آن رشـته بهره مند شـود، موجب 
تداخل در امور شده است. پزشک نما فردی 
است که دوره های آموزشی و تحصیلی را در 
رشـته های پزشـکی و تخصصی نگذرانده و 
مدرک فارغ التحصیلی و شماره نظام پزشکی 
نـدارد و تنهـا بـا آگاهی هـای ناقصـی کـه در 
رشـته پزشـکی دارد می خواهـد بـا وجـود 
اینکه صاحیت های الزم را ندارد از مزایای 
اقتصادی، اجتماعی، آن رشـته که جامعه در 

نظـر گرفتـه اسـتفاده کند.«
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه صدمات 
ناشی از فعالیت پزشک نما از صدمات سوانح 
رانندگی بیشـتر اسـت، بیان داشـت: »مشـکل 
فعالیـت پزشـک نما هـا فقـط صدمـه بـه بیمار 
نیسـت، بلکه یک مشـکل چند جانبه اسـت 

که باید از ریشـه حل شـود.«
همچنیـن علیرضـا عسـگری، مدیـرکل سـابق 
نظـارت بـر درمـان وزارت بهداشـت نیـز 
هشـدار داد: »شـاهد گسـترش قارچ گونه این 
افراد در سـطح جامعه هسـتیم. مسـاله فعالیت 
پزشـک نما ها یکـی از مشـکات عمـده ای 
اسـت کـه حـوزه سـامت بـا آن دسـت و 
پنجـه نـرم می کنـد و دلیـل ایـن مشـکل هـم 
بابـت عـدم وجـود کانـال اطاعاتـی اسـت. 
هرچه در نظام پزشـکی و وزارت بهداشـت، 
گنجینـه اطاع رسـانی کافـی بـرای شـناخت 
شـخصیت هایی کـه خدمـت مناسـب را در 
شـرایط مناسـب ارائه می دهند و مورد تایید 
هسـتند وجـود داشـته باشـد، مشـکات بـه 

حداقـل می رسـد.«
عسگری بیان داشت: »از طرف دیگر مشکل 
بزرگـی کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد خـود 
مـردم هسـتند کـه بـه دلیـل عـدم آشـنایی و 
یـا تعمـدا بـه دلیـل مسـائل اقتصـادی ترجیـح 
می دهنـد کـه آن خدمـت را ارزان تـر دریافـت 

کنند، حتی اگر اسـتاندارد نداشـته باشـد.«
مدیـر کل سـابق نظـارت بـر درمـان وزارت 
بهداشـت تصریح کرد: »اطاع رسـانی جامع، 
کامـل و شناسـنامه دار کـردن افـرادی کـه در 
حـوزه سـامت کار می کننـد می توانـد سـطح 
آگاهـی مـردم را افزایـش دهـد. بایـد باور کنیم 
که مردم از بابت فعالیت پزشـک نما ها ضرر 
بسـیاری می بیننـد و فعالیـت ایـن افـراد در 
حـوزه سـامت، مشـکات جانـی، مالـی و 

اقتصـادی بـرای مـردم در پـی دارد.«

رئیس زاده: در زمینه افرادی که پزشک نیستند، 
اما مداخالت غیر مجاز درمانی انجام می دهند، 
و  نیست  آنها شفاف  با  برخورد  راهکار  هم 
جایی برای مراجعه و شکایت وجود ندارد و 
هم قانون در این زمینه بسیار ضعیف است. 
 30 پزشکی،  قصور  در  پزشک نماها  سهم 
برابر جامعه پزشکی است، در حالی که حتی 
کرد.  درستی  افراد شکایت  این  از  نمی توان 
میلیون   10 افراد،  این  برای  جریمه  حداکثر 
پیش  سال   20 به  آن  قانون  که  است  تومان 
برمی گردد. در مواردی هم دانشگاه های علوم 
پزشکی و سازمان نظام پزشکی در رابطه با 
بررسی  و  اقدام  پزشک نما،  افرد  پرونده 
متاسفانه  است.  نبوده  بازدارنده  اما  کردند، 
برخی از این افراد از جاهایی حمایت می شوند

یگانه: امروزه با پیشرفت فضای مجازی انواع 
پزشک نما ها وجود دارند که اصلی ترین نوع 
پزشک نماها در حیطه اعمال زیبایی کار می کنند. 
آنها دکانی باز کرده و به اسم پزشک کار می کند. 
به طور کلی، هر فردی که بدون تخصص و دوره 
وارد حیطه کاری بشود که تخصص آن را ندارد تا 
از مزایای آن رشته بهره مند شود، موجب تداخل 
در امور شده است. پزشک نما فردی است که 
دوره های آموزشی و تحصیلی را در رشته های 
مدرک  و  نگذرانده  تخصصی  و  پزشکی 
فارغ التحصیلی و شماره نظام پزشکی ندارد 
و تنها با آگاهی های ناقصی که در رشته پزشکی 
دارد می خواهد با وجود اینکه صالحیت های 
الزم را ندارد از مزایای اقتصادی، اجتماعی، 
آن رشته که جامعه در نظر گرفته استفاده کند

نظام  سازمان  سامانه  در  الری پور: 
فرد  هر  نام  می توان  راحتی  به  پزشکی 
کرد.  پیدا  را  نظام سالمت  دهنده  ارائه 
تحت  متعددی  افرادی  وجود،  این  با 
عنوان پزشک نما در حوزه های مختلف 
پزشکی مداخله می کنند. این مداخالت 
هم صرفا به موضوع جراحی بازنمی گردد، 
بلکه برخی افراد اقدام به درمان می کنند 
که متاسفانه عوارض بسیاری هم برای 
در  افراد  برخی  گاه  است.  داشته  مردم 
قالب طب سنتی و ایرانی نیز برای مردم 
صاحب  اینکه  بدون  می کنند؛  طبابت 
باشند آن  تخصص  و  تحصیلی  مدرک 
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عسگری: شاهد گسترش قارچ گونه این 
افراد در سطح جامعه هستیم. مساله فعالیت 
پزشک نما ها یکی از مشکالت عمده ای 
با آن دست و  است که حوزه سالمت 
پنجه نرم می کند و دلیل این مشکل هم 
بابت عدم وجود کانال اطالعاتی است. 
هرچه در نظام پزشکی و وزارت بهداشت، 
گنجینه اطالع رسانی کافی برای شناخت 
شخصیت هایی که خدمت مناسب را در 
شرایط مناسب ارائه می دهند و مورد تایید 
هستند وجود داشته باشد، مشکالت به 
حداقل می رسد. از طرف دیگر مشکل 
بزرگی که در این زمینه وجود دارد خود 
مردم هستند که به دلیل عدم آشنایی و یا 
اقتصادی ترجیح  تعمدا به دلیل مسائل 
می دهند که آن خدمت را ارزان تر دریافت 
باشد نداشته  استاندارد  اگر  کنند، حتی 



دبیر قرارگاه اصالح سیاست های ارزی دارو:

رئیس کل سازمان نظام پزشکی:

داروهای وارداتی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی 
همچنان مشمول ارز دولتی می شوند

تجویز و مصرف غیر منطقی دارو به اقتصاد درمان  ضربه می زند

ارزی  سیاست های  اصالح  قرارگاه  دبیر 
حال  در  دارویار  طرح  اینکه  بیان  با  دارو 
داخل  تولید  داروهای  برای  تنها  حاضر 
وارداتی،  »داروهای  گفت:  می شود،  اجرا 
همچنان  پزشکی  تجهیزات  و  شیرخشک 

دولتی می شوند.« ارز  مشمول 
به گزارش سپید، حیدر محمدی در گفت وگو 
با ایلنا در پاسخ به این موضوع که شائبه هایی 
مبنی بر اینکه بیمه های پایه و از جمله تأمین 
اجتماعی هنوز نتوانسته اند به تعهدات خود 
»این  گفت:  کنند،  عمل  دارویار  طرح  در 
حال  در  بیمه ها  و  ندارد  صحت  موضوع 
حاضر پول داروخانه ها را پرداخت می کنند. 
سازمان برنامه و بودجه نیز در حال حاضر 
4 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است 
رابطه  این  در  مشکلی  حاضر  حال  در  و 

وجود ندارد.«
وی همچنین با بیان اینکه پرداختی بیمه ها 
به داروخانه ها در حال انجام است، گفت: 
»بیمه تأمین اجتماعی مقداری به لحاظ زمانی 
عقب است که دلیل آن هم بدهی های قبلی 

آن به داروخانه ها است که ارتباطی به طرح 
دارویار ندارد.«

برای طرح  یادآور شد: »کل عدد  محمدی 
دارویار 73 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده است. با توجه به 4 هزار میلیارد تومانی 
که سازمان برنامه و بودجه در اختیار بیمه ها 
طریق  این  از  سالمت  بیمه  است،  گذاشته 
داروخانه ها  مطالبات  تمامی  است  توانسته 
را برای طرح دارویار تسویه کند و سازمان 
تأمین اجتماعی نیز در حال انجام این کار 
است. اآلن بیمه ها بودجه دارند و می توانند 

این کار را انجام دهند.«
محمدی یادآور شد: »طرح دارویار در حال 
اجرا  داخل  تولید  داروهای  برای  حاضر 
شده است و هنوز برای داروهای خارجی 
پزشکی  تجهیزات  شیرخشک،  وارداتی،  و 

اجرا نشده است.«
گفت:  نیز  آن  اجرای  زمان  مورد  در  وی 
»برای اجرای این طرح باید دستورات الزم 
صادر شود، اما به ما گفته اند فعال اجرای این 
طرح را برای داروهای وارداتی، شیرخشک 

و تجهیزات پزشکی اجرا نکنیم و ارز دولتی 
همچنان به آنها اختصاص داده شود تا ستاد 
آن  اجرای  نیز  دولت  هیئت  و  بازار  تنظیم 

را برای این گروه مصوب کند.«

بیمه های  بر  »عالوه  شد:  یادآور  محمدی 
پای  می توانند  نیز  تکمیلی  بیمه های  پایه، 
هنوز  درخواست  علی رغم  اما  بیایند،  کار 

پاسخی به طرح دارویار داده نشده است.«

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره 
به اینکه تجویز و مصرف غیر منطقی 
اقتصاد درمان ضربه می زند،  به  دارو 
اظهار کرد: »با توجه به افزایش شدت 
گرمای هوا و شیوع موج هفتم کرونا، 
جامعه پزشکی نسبت به تجویز منطقی 
دارو مساعدت الزم را انجام دهند.«
رئیس  محمد  سپید،  گزارش  به 
نظام  سازمان  با  گفت وگو  در  زاده 
پزشکی، با بیان اینکه تجویز و مصرف 
دارو  حد  از  کمتر  یا  حد  از  بیش 
سبب  بیمار  در  عارضه  ایجاد  ضمن 
می شود،  درمانی  هزینه های  افزایش 
ایجاد  در  متعددی  »عوامل  کرد:  بیان 
غیرمنطقی  مصرف  و  تجویز  چرخه 
داروها بویژه در ایام تابستان و بروز 
آن  از  که  است  تاثیرگذار  گرمازدگی 
اعتقادات  و  باورها  به  می توان  جمله 
بیماران در خصوص تجویز و دریافت 

اشاره کرد.« دارو  حتمی 

وی با اشاره به اینکه تجویز و مصرف 
غیر منطقی داروها می تواند به اقتصاد 
درمان ضربه وارد نماید، افزود: »لزوما 
برای رفع هر مشکل نیاز به تجویز و 
مصرف دارو نیست و گاهی اوقات با 
رعایت یکسری از اصول می توان به 
یافت.« مطلوب دست  درمانی  هدف 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره 
تجویز  در  پزشکی  جامعه  اینکه  به 
اقالم دارویی مورد نیاز بیماران دقت 
الزم را داشته باشند، خاطرنشان کرد: 
با  تراپی  از سرم  استفاده  مثال  »بطور 
درخواست  و  هوا  گرمای  به  توجه 
بیماران در ایام تابستان بیشتر می شود 
و  منطقی  تجویز  به  نسبت  باید  که 
رفع  برای  اصول  از  یکسری  رعایت 
و همچنین جلوگیری  بیماران  مشکل 
بیمارانی  در  دارویی  اقالم  کمبود  از 
دارند؛  برای مصرف  بیشتری  نیاز  که 

را معطوف داشت.« توجه الزم 
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دارووتجهیزات



 مریم شکرانی
کمبود واکسن آنفلوآنزا سال گذشته خبرساز شد. 
درست پیش از آغاز فصول سرد سال، بسیاری از 
گروه های آسیب پذیر و بیماران و برای تقویت 
ایمنی بدن خود ناچار به تزریق واکسن آنفلوآنزا 
ایران  در  کرونا  شیوع  سال های  در  اما  هستند 
و با وجود ضرورت مضاعفی که برای تزریق 
واکسن آنفلوآنزا به گروه های حساس و بیماران 
وجود داشت، واردات و تولید واکسن آنفلوآنزا با 
مشکل مواجه شد و صف بیماران در داروخانه ها 
و گالیه های آنها بارها خبرساز شد. این ماجرا 
سال گذشته به خوبی تمام نشد و با وجود آنکه 
پزشکان اعالم کردند زمان طالیی تزریق واکسن 
تا پیش از شروع آبان ماه است، بسیاری از بیماران 
تا نیمه پاییز و حتی بعد از آن سردرگم تامین 
واکسن مورد نیاز خود بودند. امسال هم سازمان 
غذا و دارو خبر می دهد که از حدود ۲.۵ میلیون 
دوز واکسن مورد نیاز تاکنون فقط ۲۰۰ هزار دوز 

واکسن وارد شده است.

گرفتاری های واکسیناسیون علیه 
آنفلوآنزا

با سرد شدن هوا تقاضا برای تزریق واکسن آنفلوآنزا 
زیاد می شود. واکسنی که اخیرا وزارت بهداشت 
خبر داد نمونه داخلی آن را تولید کرده تا خروج 
ارز برای خرید این نوع واکسن را کاهش دهد 
اما تولید واکسن داخلی آنفلوآنزا هم مانند تولید 
واکسن ایرانی کرونا گرفتاری ها و حواشی زیادی 

ایجاد کرد.
کمبود واکسن آنفلوآنزا در بازار سال گذشته موجب 

اعتراض بسیاری از بیماران شد. گروه های هدف 
این نوع واکسیناسیون سالمندان و بیماران دچار 
نقص سیستم ایمنی، معلوالن و مادران باردار در 
سه ماهه سوم بارداری هستند که بنا به توصیه 
پزشکان باید واکسن مورد نیاز خود را تا پیش از 
آبان دریافت می کردند اما کمبود این نوع واکسن 
در بازار سال گذشته تا نیمه پاییز و حتی پایان 
آن ادامه داشت و موجب اعتراض بیماران شد.

در آن زمان و درست در نیمه آبان سال گذشته 
وزارت بهداشت اعالم کرد که از یک میلیون و 
۴۰۰ هزار ُدز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور شده 
و ۵۳ هزار ُدز واکسن آنفوالنزای داخلی تولید 
به  بازار  نیاز  بود که  این در حالی  شده است. 
این نوع واکسن حداقل حدود ۲.۵ میلیون دوز 

واکسن آنفلوآنزا بود.
حاال گویا قرار است که ماجرای بازار واکسن 

آنفلوآنزا دوباره تکرار شود.

جزییات واردات واکسن آنفلوآنزا
در همین زمینه حسین شمالی، معاون برنامه ریزی 
اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو جزئیات ورود و توزیع واکسن آنفلوآنزا 

برای سال جاری را تشریح کرد.
او در گفت وگو با ایسنا، درباره جزئیات تامین 
واکسن آنفلوآنزا، گفت: »به طور معمول مصرف 
ساالنه کشور دو تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار واکسن 
آنفلوآنزا در نظر گرفته می شود. امسال نیز از ۲.۵ 
میلیون، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار واکسن 
خارجی و وارداتی است و حدود یک میلیون 
نیز قرار است از محل تولید  آنفلوآنزا  واکسن 

داخلی تامین شود.« 
شمالی با بیان اینکه بخشی از واکسن های آنفلوآنزای 
خارجی به کشور وارد شده است، افزود: »از  یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار واکسن خارجی، ۲۰۰ هزار 
دوز آن وارد و شناسه گذاری هم برایشان انجام 
شده و آماده هستند تا در شهریور ماه با هماهنگی 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت توزیع شود و 
تعدادی از واکسن ها به معاونت بهداشت تحویل 
داده می شود و مابقی هم در داروخانه ها توزیع 

می شود.« 
شمالی ادامه داد: »بنابراین در حال حاضر ۲۰۰ 
هزار واکسن آنفلوآنزا وارد شده، ۵۰۰ هزار واکسن 
نیز در گمرک است و در حال ورود است و ۸۰۰ 
هزار واکسن آنفلوآنزا نیز ثبت سفارش شده است 
که تا شهریور ماه وارد می شود و مجموعا یک 

میلیون و ۵۰۰ هزار واکسن می شود.« 
او با بیان اینکه توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانه ها 
بعد از اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت 
انجام می شود، گفت: »معموال هر سال حداکثر 
تا نیمه شهریور واکسن آنفلوآنزا در داروخانه ها 
توزیع می شود. بنابراین اوایل شهریور و بعد از 
اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت، به تدریج 

توزیع می شود.« 
شمالی با بیان اینکه واکسن های آنفلوآنزایی که 
وارد شده است، هم چهار ظرفیتی و هم سه 
ظرفیتی است، در عین حال درباره قیمت گذاری 
این واکسن ها، گفت: »برای قیمت گذاری باید در 
کمیسیون قیمت گذاری مطرح شود. باتوجه به اینکه 
ارز واکسن آنفلوآنزا نیمایی است، درصد و روش 
محاسبه تعرفه گمرک تغییر کرده و مالیات بر ارزش  

هم اضافه شده است، باید دید در کمیسیون قیمت 
چقدر قیمت می خورد. البته سال قبل هم واکسن 
آنفلوآنزا با ارز نیمایی وارد شده بود، اما در سال 
گذشته عوارض گمرکی با ارز دولتی محاسبه 
می شد، اما امسال با ارز نیمایی محاسبه می شود 
و مالیات بر ارزش افزوده هم ممکن است اضافه 
شود. بنابراین باید در کمیسیون قیمت گذاری قیمت 

واکسن آنفلوآنزا مشخص شود.«
شمالی درباره زمان تحویل واکسن آنفلوآنزای 
تولید داخلی نیز گفت: »واکسن آنفلوآنزای تولید 
داخلی هم تا شهریور ماه تحویل داده می شود 
که بخشی از آن را وزارت بهداشت خریداری 
می کند و مابقی هم در داروخانه ها توزیع می شود.«  
پیش بینی ما این است که تا پایان شهریور و مهر ماه 
تمام واکسن ها تحویل داده شده باشند. توزیع آن 
را هم تا پایان مهر ماه به تدریج انجام می شود.« 
معاون برنامه ریزی اداره کل دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و دارو با بیان اینکه بهترین زمان 
واکسیناسیون علیه آنفلوآنزا شهریور تا پایان مهر 
است، گفت که واکسن آنفلوآنزای تولید داخلی 

هم جداگانه قیمت گذاری می شود.
حاال در شرایطی مرداد ماه یک هفته دیگر تمام 
می شود و شهریور آغاز می شود که هنوز بخش 
بزرگی از واکسن آنفلوآنزای مورد نیاز بازار تامین 

نشده است. 
بر اساس توصیه پزشکان از ابتدای شهریور باید 
تزریق واکسن ها شروع شود اما تاکنون فقط ۲۰۰ 
هزار دوز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور شده که 
کمتر از یک دهم نیاز بازار است و تکلیف تولید 

داخلی این واکسن ها هم روشن نیست.

 کمبود دوباره واکسن آنفلوآنزا
بنابر اعالم سازمان غذا و دارو، از نیاز ۲.۵ میلیون دوز واکسن بازار، فقط

 حدود ۲۰۰ هزار واکسن ترخیص شده است

گــزارش
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سپیدازنشستخبریبیمهسالمتگزارشمیدهد

مختاری یاسر   
را  پـرکاری  روزهـای  سـامت  بیمـه 
تجربـه می کنـد، تعرفه گـذاری خدمـات 
پرسـتاری، پوشـش بیمـه ای دهک هـای 
پایین، نسخه الکترونیک و طرح دارویار 
از جملـه موضوعاتـی هسـتند کـه ایـن 
روزهـا در ایـن سـازمان بیمـه سـامت 
پرونده هـای بـازی را دارنـد، در همیـن 
رابطـه و بـه مناسـبت روز خبرنـگار مدیـر 
عامل این سـازمان نشسـتی رسـانه  ای را 

روز یکشـنبه برگـزار کـرد.
محمدمهـدی ناصحـی در نشسـت خبـری 
خود با بیان اینکه سـازمان بیمه سـامت 
بـرای تامیـن مالـی هزینه هـای مـردم بـه 
برنامه هـای  آسـیب پذیر  اقشـار  ویـژه 
متعـددی دارد، گفـت: »توفیـق داشـتیم 
امسـال اقدامـات مرتبـط بـا بیمـه افـراد 
آسیب پذیر را انجام دهیم. در زمینه بیمه 
رایگان سـه دهک پایین، عشـایر و بیمه 
همگانـی کـه عمدتـا نیازمنـد کمک دولت 
هسـتند، همچنیـن صنـدوق روسـتاییان و 

عشـایر موفقیت هـای خوبـی داشـتیم.«
وی افـزود: »صنـدوق دیگـر مـا صنـدوق 
بیمـه کارکنـان دولـت اسـت کـه عملکـرد 
و اقدامـات آن بـا توجـه بـه نقـش کارکنان 
دولـت بسـیار مهـم اسـت. در صنـدوق 
سـایر اقشـار کـه خانـواده معظـم شـهدا، 
اتبـاع، مددجویـان کمیتـه امـداد، خانواده 
زندانیـان و... عضـو آن هسـتند بـه همـراه 
صنـدوق بیمـه ایرانیـان خدمـات خوبـی 

ارائـه می شـود.« 

سالمت بیمه بودجه
وی در ادامـه بـه موضـوع بودجـه بیمـه 
سـامت پرداخت و گفت:  »اگر سـرانه 
مصوب قانون را مورد لحاظ قرار دهیم، 
میلیـارد  هـزار   ۲۰ بـا  سـامت  بیمـه 
تومـان کمتـر از منابـع مصـوب خدمـت 
در  نقصان هایـی  قطعـا  می دهـد،  ارائـه 
پرداخت هـا و تامیـن مالـی داریـم امـا 
بـا توجـه بـه همـکاری سـازمان برنامـه و 
بودجـه ایـن مشـکات در حـال برطـرف 

شـدن اسـت و خوشـبختانه مدتی اسـت 
اعتبارات ما به موقع پرداخت می شـود.« 
ناصحـی بـا بیـان اینکـه پوشـش همگانـی 
بیمـه در سـه مقولـه اسـت، گفـت: » در 
خوشـبختانه  جمعیتـی  پوشـش  بحـث 
از سـال قبـل در مناطـق آسـیب پذیـر 
اقدامـات خـود را آغـاز کردیـم تـا ایـن 
گام مهـم برداشـته شـود. تاکنـون حـدود 
۸۱۲ هزارنفر از جمعیت حاشـیه شـهرها 
را بیمـه کردیـم. در کنـار ایـن کار مهـم، 
بیمـه رایـگان سـه دهـک پاییـن جامعـه 
را بـا تامیـن منابـع شـش هـزار میلیـارد 
تومانـی بیمـه ۵ میلیـون و ۴۰۰ هزارنفـر 
انجام شـد، بر همین اسـاس در مجموع 
بیش از ۶ میلیون نفر از جمعیت کشـور 

در سـال ۱۴۰۱ بیمـه شـدند.« 
بیمـه  »صنـدوق  کـرد:  بیـان  ناصحـی 
همگانـی در بخش هـای دولتـی درمـان 
بیشـتر کاربـرد دارد. در بخـش بسـتری 
 ۷۰ سـرپایی  بخـش  در  و  درصـد   ۹۰
درصـد پوشـش بیمـه ای در ایـن صنـدوق 

برقـرار اسـت. چنانچـه افـراد عضـو ایـن 
صنـدوق بـه بخـش خصوصـی مراجعـه 
کننـد  هزینـه بـه آنهـا تحمیـل خواهـد 
شـد. البته گام هایی برداشـته شـده اسـت 
تـا بیمـه شـدگان ایـن صنـدوق بتواننـد 
در بخـش سـرپایی از خدمـات مراکـز 

خصوصـی اسـتفاده کننـد.«

۲۷قلمدارودرطرحدارویار
گرفتند قرار بیمه پوشش تحت

در  سـامت  بیمـه  سـازمان  مدیرعامـل 
ادامـه بـا بیـان اینکـه داروهـای بیشـتری 
گرفته انـد،  قـرار  بیمـه  پوشـش  تحـت 
گفـت: »از ۳۶۶ قلـم دارویـی کـه قـرار 

سقف ریالی داروخانه ها برداشته شدسقف ریالی داروخانه ها برداشته شد
ناصحی مدیرعامل بیمه سالمت: تشکیل صندوق بیماران خاص در انتظار تصویب است
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میلیارد   ۷۵۰ همچنین  جاری  سال  در 
ناباروری  درمان  برای  بودجه  تومان 
می کند پیدا  تخصیص  بیمه ها  کل  به 

اجتماعی

گــزارش



بـود در طـرح دارویـار تحـت پوشـش 
بیمـه قـرار بگیرنـد در فـاز نخسـت آن، 
پوشـش ۲۷ قلم آن محض ابالغ اجرایی 
خواهـد شـد کـه داروهـای بسـیار مهمـی 
در بیماری هـای مزمـن از جملـه دیابـت 

 » . هستند
او تاکیـد کـرد: »بـرای عزیـزان تحـت 
پوشـش کمیتـه امـداد و بهزیسـتی هزینـه 
بستری را به صفر رساندیم و در مراجعه 
بـه مراکـز دولتـی هیـچ هزینـه بسـتری 
پرداخـت نمی کننـد و در بخـش سـرپایی 
هم ۱۵ درصد کاهش پرداختی داشـتند. 
در بخـش فیزیوتراپـی سـقف خدمـات 
و سـقف ریالـی برداشـته شـده اسـت. 
را  ریالـی  سـقف  هـم  داروخانه هـا  در 
برداشـتیم تـا بـا اجـرای طـرح دارویـار 

دچـار مشـکل نشـوند.« 
وی بـا تأکیـد بـر اهمیـت طـرح دارویـار 
گفت: »قیمت تمام شـده محاسـبه شـده 
که توسط سازمان غذا و دارو اعالم شد 
همـان شـب اجـرای طـرح در سـامانه ها 
هـم  ارز  ما به تفـاوت  شـد.  بارگـذاری 
پرداخـت شـده و نبایـد افزایـش قیمتـی 

در ایـن زمینـه داشـته باشـیم.«
ناصحـی تأکیـد کـرد: »هرگونـه افزایـش 
قیمـت بـرای بیمـاران و بـا ارائـه نسـخه 
پزشـک، تخلـف اسـت و مـردم مـوارد 
گـزارش   ۱۶۶۶ شـماره  بـه  را  تخلـف 
دهنـد. نـه در داروهـای بـدون نسـخه و 
نـه سـایر داروهـا نبایـد افزایـش قیمـت 
داشـته باشـیم. تفـاوت قیمت هـا جبـران 

شـده اسـت.«
بیشـتر  پوشـش  »بـا  داد:  ادامـه  وی   
را  دارویـی  داخلـی،  داروهـای  برخـی 
۵۰ درصـد  تحـت پوشـش بردیـم کـه 
در بـازار تقاضـا داشـت، قیمـت برخـی 
داروهـا حتـی کمتـر هـم خواهـد شـد و 
در نتیجـه دارویـی کـه عرضـه می شـود 

داشـت.« خواهـد  پایین تـری  قیمـت 
مدیرعامـل بیمـه سـالمت در ادامـه بـا 
مـا  سـامانه های  جامعیـت  اینکـه  بیـان 
بـرای نسـخه الکترونیـک موجـب فایـده 
بخشـی در طـرح سـاماندهی دارو شـد، 
گفـت: »اگـر ایـن سـامانه ها نبـود ایـن 
کار مهـم قابـل اجـرا نبـود. در کنـار آن 
وزارت بهداشـت هـم برنامه هایـی بـرای 
تکمیل پرونده الکترونیک سـالمت دارد. 

امیدواریـم ایـن طـرح و پزشـکی خانواده 
همیـن امسـال اجرایـی شـود.« 

ناصحـی بـا بیـان اینکـه مدت ه ـا اسـت 
موسسـات  بـه  مـا  پرداخت هـای  کـه 
طرف قرارداد به روز شـده اسـت، گفت: 
»تقریبا مطالبات تمام موسسـات پزشـکی 
دولتـی و خصوصـی را تـا پایـان خردادماه 
نَسـخ  پرداخت هـای  پرداخـت کردیـم. 

طـرح  پرداخت هـای  و  الکترونیـک 
دارویـاری هـم تـا پایـان تیرمـاه انجـام 
شـده اسـت. این گام مهمی بود و تقریبا 
۱۸ مـاه اسـت پرداخت هـای مناسـب و 

بـروزی داشـتیم.« 
وی بـا بیـان اینکـه بـه حـوزه پیشـگیری 
و مراقبـت اولیـه توجـه ویـژه ای داریـم، 
اظهـار کـرد: »در صنـدوق بیمـه همگانـی 
بـه عنـوان یـک گام مهـم بـه پیشـگیری 
و مراقبـت اولیـه توجـه ویـژه ای شـده 

» است.
ناصحـی همچنیـن در رابطـه بـا منابـع 
طـرح  اجـرای  بـرای  یافتـه  تخصیـص 
دارویـار گفـت: »طـرح دارویـار اتفـاق 
داروهـا  سـاماندهی  حـوزه  در  مهمـی 
ایـن  اجـرای  بـرای  اسـت.  کشـور  در 
طـرح چنـد مـاه کار کارشناسـی شـده 
تـا مشـخص شـود کـدام دسـته داروهـا 
و  باشـند  داشـته  مناسـب تری  پوشـش 
قیمت تمام داروها محاسـبه شـده اسـت. 
در مجمـوع بیمه هـا چهـار هـزار میلیـارد 
تومـان بـرای آغـاز ایـن طـرح دریافـت 
کرده انـد کـه بیمـه سـالمت هـزار و ۳۰۰ 
میلیـارد تومـان و تامیـن اجتماعـی نیـز 
دو هـزار و ۵۰۰ میلیـارد تومـان بـرای 
آغـاز طـرح دارویـار دریافـت کرده انـد. 
مابقـی بودجـه نیـز بـه بیمـه نیروهـای 

مسـلح تخصیـص یافتـه اسـت.«
وی ادامـه داد: »آنچـه در قانـون بودجـه 
آمـده، ایـن اسـت کـه کل بودجـه مـورد 
نیـاز بـرای طـرح سـاماندهی ارز داروهـا، 
در سـال جـاری ۷۳ هـزار میلیـارد تومـان 
اسـت. بخشـی از بودجـه بـه شـکل یـک 
میلیـارد دالر را بـرای فصـل اول سـال 
گرفتیـم و مابقـی براسـاس عملکـرد بـه 

بیمه هـا اختصـاص می دهنـد.«
وی بـا بیـان این کـه منابـع مربـوط بـه 
اجـرای طـرح دارویـاری نشـان دار بـوده 
و در محـل دیگـری هزینـه نمی شـود، 
تاکیـد کـرد: »ارز داروهـای OTC پیـش 
از اجرای دارویار نیز نیمایی بوده اسـت 
و بـرای پوشـش بیمـه ای ایـن داروهـا، از 
منابع بیمه ای اسـتفاده می شـود. در مورد 
داروی بیمـاران مزمـن نیـز نسـخه تـا سـه 
بـار قابـل تمدیـد اسـت، یعنـی اگـر بیمار 
وضعیـت ثابتـی داشـته باشـد پزشـک تـا 
سـه بـار می توانـد داروی موردنیـاز او را 
تمدیـد کنـد تـا بـدون نیـاز بـه مراجعـه 
مجـدد بـه پزشـک، دارو را از داروخانـه 

دریافـت کند.«
اجـرای  میـزان  درخصـوص  ناصحـی 
طـرف  مراکـز  در  الکترونیـک  نسـخه 
قـرارداد بیمـه سـالمت، گفـت: »نسـخه 

الکترونیـک در اکثـر مراکـز درمانـی اجـرا 
از  نفـر  ۱۶ هـزار  امـا حـدود  می شـود 
پزشـکان طرف قرارداد بیمه ما نیسـتند.«

پرستاری خدمات  تعرفه گذاری 
اعتبـارات  بـا  رابطـه  در  همچنیـن  وی 
تعرفـه  اجـرای  بـرای  یافتـه  تخصیـص 
سـاز  و  پرسـتاری  خدمـات  گـذاری 
گفـت:  نیـز  سـالمت  بیمـه  کار  و 
»اعتبـار پیش بینـی شـده بـرای اجـرای 
پرسـتاری،پنج  خدمـات  تعرفه گـذاری 
هـزار میلیـارد تومـان اسـت کـه پـس از 
نهایی شـدن در سـازمان برنامه و بودجه، 
تخصیـص پیـدا می کنـد. ایـن اعتبـار بـه 
سـازمان بیمه سـالمت پرداخت می شـود 
و سـپس بـا انعقـاد تفاهم نامـه میـان بیمـه 
سـالمت و سـایر بیمه ها، به سـازمان های 

می شـود.« پرداخـت  بیمه گـر 
وی با بیان اینکه سـازمان بیمه سـالمت، 
سـازمانی دولتـی و مرجـع تعرفه گـذاری 
خدمـات پرسـتاری اسـت، گفـت: »مبلـغ 
پیشـبینی شـده بـرای یـک سـال و سـه 
مـاه )سـال جـاری و سـه ماهـه پایانـی 
بودجـه سـال  قبـل( اسـت و در  سـال 
آینـده نیـز بایـد بودجـه مربوطـه بـه ایـن 
موضـوع بـرای سـازمان بیمـه سـالمت 

در نظـر گرفتـه شـود.«
وی همچنیـن در رابطـه بـا اسـاس نامه 
و  خـاص  بیماری هـای  صنـدوق 
صعب العـالج، گفـت: »رونـد قانونـی در 
ایـن زمینـه در حـال طـی شـدن اسـت 
و منتظـر تاییـد نهایـی شـورای نگهبـان 
هسـتیم. سـاز و کار اجرایی آن در بیمه 
سـالمت آمـاده اسـت کـه زمـان اجرایـی 
شـدن آن جزئیـات طـرح را بـه اطـالع 

عمـوم خواهیـم رسـاند.« 
ورود  رونـد  دربـاره  همچنیـن  وی 
نسـخه  زمینـه  در  تکمیلـی  بیمه هـای 
الکترونیـک و درخواسـت آنهـا مبنـی بـر 
وجـود اسـناد کاغـذی از بیمـه شـدگان، 
از  تکمیلـی  بیمه هـای  »مشـکل  گفـت: 
ابتـدای طـرح نسـخه الکترونیـک بارهـا 
گفته شـد و این الزام قانونی به بیمه های 
تکمیلی اعالم شـده و مکاتبات متعددی 
در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت. حتـی 
بـه مجلـس شـورای اسـالمی و دیـوان 
محاسـبات و سـازمان برنامـه و بودجـه 
اطـالع داده شـده اسـت. البتـه بـه تازگـی 
چنـد بیمـه ماننـد بیمـه ایـران و بیمـه آتیـه 
سـازان شـروع بـه ایـن کار کردنـد و نیـاز 
اسـت کـه بقیـه بیمه هـای تکمیلـی نیـز 
نسـخه  بحـث  وارد  طـور جدی تـر  بـه 
نسـخه  ابتـدای  در  شـوند.  الکترونیـک 
را  مربوطـه سـامانه  لینـک  الکترونیـک، 
بـه همـه بیمه هـای تکمیلـی فرسـتادیم 
از  می تواننـد  کـه  کردیـم  اعـالم  و 
سـامانه های نسـخه الکترونیـک اسـتفاده 
شـده،  بیمـه  مراجعـه  بـدون  تـا  کننـد 
ایـن  متولـی  شـود.  پرداخـت  هزینه هـا 
موضوع سـازمان بیمه سـالمت نیسـت و 
هرگونـه پرداخـت غیرالکترونیـک بـرای 

بیمه هـای پایـه ممنـوع اسـت.«

ناباروی درمان  بیمه  اعتبار 
درمـان  بیمـه  بـا  رابطـه  در  ناصحـی 
نابـاروری نیـز گفـت: »در سـال جـاری 
بودجـه  تومـان  میلیـارد   ۷۵۰ همچنیـن 
بـرای درمـان نابـاروری بـه کل بیمه هـا 

می کنـد.« پیـدا  تخصیـص 
وی همچنیـن بـا بیـان اینکـه هزینـه ای 
اضافی به طرح دارویاری تحمیل نشـده 
اسـت، گفت: موضوعاتی مطرح می شـود 
کـه هزینـه ای بـه طـرح دارویـاری تحمیل 
شـده اسـت کـه قطعـا اینطـور نیسـت. 
تامین داروی sma از محلی تهیه شـده 
اسـت کـه در قالـب بخـش ریالـی ایـن 
طـرح نیسـت. اجـازه قانونـی بـرای هزینه 
منابـع طـرح دارویـاری در سـایر بخش ها 
وجـود نـدارد و مـا امیـن مـردم هسـتیم.«
ناصحـی ادامـه داد: »حداقـل ۲۹ بیمـاری 
نظـر  در  پوشـش  بـرای  صعب العـالج 
گرفتـه شـده اسـت کـه پـس از ابـالغ، 
اقدامات الزم انجام می شـود. سـرطان ها، 
بیماری هـای  گوارشـی،  بیماری هـای 
متابولیک، اوتیسـم، EB، کاشـت حلزون 
و... شـامل ایـن بیماری هـا می شـوند کـه 
امیدواریـم بـه خوبـی طـرح اجـرا شـود.«
وی یـادآور شـد:  »بیمـاران نـادر هـم در 
در ایـن طـرح هسـتند کـه بـه عنـوان مثـال 
mps در طرح اولیه ما وجود دارد، البته 
بایـد دقـت کـرد کـه ایـن طـرح هنـوز 
اجرایـی نشـده اسـت. مـا دلسـوز تمـام 
بیمـاران هسـتیم. پنـج درصـد اضافـه بـر 
ظرفیت هم در نظر گرفته شـده اسـت تا 
اگـر بیمارانـی در لیسـت نبودنـد بتواننـد 
از طریق کمیسـیون های اسـتانی مشـمول 
طـرح شـوند تـا سـرانجام کل بیمـاران 

صعب العـالج وارد لیسـت شـوند.«
سـالمت  بیمـه  سـازمان  مدیرعامـل 
همچنیـن از طراحـی سـامانه یکپارچـه 
داد و گفـت:  الکترونیـک خبـر  نسـخه 
»ان شـاءاهلل مراحـل اولیـه ایـن سـامانه 
از مهـر مـاه اجرایـی می شـود تـا بسـتر 
قابلیـت اجرایـی کامـل داشـته باشـد. بـا 
ایـن شـیوه دیگـر سـامانه ملـی سـالمت 
خواهیـم داشـت کـه اسـاس آن بـر پایـه 
سـامانه بیمه سـالمت اسـت و سـامانه های 

می شـود.« برچیـده  بیمه هـا  فرعـی 
وی همچنین در پاسخ به سپید در مورد 
دلیـل عـدم پوشـش داروهـای وارداتـی، 
تجهیـزات پزشـکی در طـرح دارویـار، 
گفـت: »ایـن مصوبـه بـرای فـاز نخسـت 
اسـت و باید دید که کی دسـتور پوشـش 

ایـن داروهـا نیـز داده می شـود.«
بـه پرسـش دیگـر  پاسـخ  ناصحـی در 
سـپید نیـز در رابطـه بـا عـدم اجـرای 
بیمـه کامـل بیمـاران نـادر نیـز گفـت: 
صنـدوق  در  بیماری هـا  از  بخشـی   «
صعب العـالج  و  خـاص  بیماری هـای 
دیده شـده اسـت. از سـوی دیگر هنوز 
بنیـاد بیماری هـای نـادر مکاتبـه ای بـا مـا 
انجـام نـداده اسـت. ایـن عزیـزان پیـش 
از رسـانه ای کـردن مطالبـات خـود بهتـر 
اسـت بـا خـود بیمـه سـالمت مکاتبـه 

انجـام دهنـد.«
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درمانی  مراکز  اکثر  در  الکترونیک  نسخه 
از  نفر  هزار   ۱۶ حدود  اما  می شود  اجرا 
نیستند ما  بیمه  قرارداد  طرف  پزشکان 

اعتبار پیش بینی شده برای اجرای تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری،پنج هزار میلیارد تومان است 
برنامه و  نهایی شدن در سازمان  از  که پس 
بودجه، تخصیص پیدا می کند. این اعتبار به 
سازمان بیمه سالمت پرداخت می شود و سپس 
با انعقاد تفاهم نامه میان بیمه سالمت و سایر 
بیمه ها، به سازمان های بیمه گر پرداخت می شود

اجتماعی


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16



