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وزیر بهداشت خبر داد:

وزارتبهداشت

افزایش 21هزارتختبیمارستانیتاپایاندولتیازدهم

معاون درمان وزیر بهداشت بیان کرد:

اجرای  1100طرح توسعه
بیمارستانی

ایرنا:معاوندرمانوزیربهداشت،گفت«:عالوهبرساخت77بیمارستان
جدید 1100 ،طرح توسعه بخشهای بیمارستانهای دولتی در کشور در
حال اجراست و بیسابقهترینپیشرفت فضای فیزیکی بیمارستانی را در
دولتهای بعد از انقالب تجربه میکنیم ».محمد آقاجانی افزود« :از نظر
توسعه فضای فیزیکی و زیرساختی ،نظام سالمت در حوزه درمان ،شاهد
بزرگترین و بیسابقهترین طرح توسعه بیمارستانی در این دولت است و هم
اکنوندر600بیمارستانکشورطرحهایمختلفتوسعهدرحالاجراست».
معاون وزیر بهداشت گفت« :این طرحهای توسعهای شامل بخشهای
 ،ICU،CCUاورژانس ،بخشهای سرطان و بلوکهای جدید
زایمان است ،تعدادی از این طرحهای توسعهای تمام شده و تعداد
دیگری نیز در شرف اتمام است و با پایان این پروژههای عمرانی ،زیر
ساختهای جدیدی برای افزایش کمی و کیفی خدمات درمانی در
بخش دولتی ایجاد میشود ».وی گفت« :به نوعی کشور به کارگاه بزرگ
بیمارستانسازی تبدیل شده است ،حداقل  21هزار تخت بیمارستانی
جدید در قالب  77بیمارستان نو و استاندارد دولتی در این دولت
در حال ساخت است و به مردم قول میدهیم که حتم ًا این تعداد
تخت بیمارستانی جدید تا پایان این دولت به بهرهبرداری میرسند».
آقاجانی ادامه داد« :در دولتهای گذشته به طور متوسط در هر دولت
حداکثر  1700تخت بیمارستانی ساخته شده است و اکنون حدود 110
هزار تخت بیمارستانی در بخش دولتی داریم و افزایش حداقل  21هزار
تخت بیمارستانی جدید یعنی یک تحول بزرگ و افزایش حدود 25
درصدی کل زیرساخت درمانی کشور و این اقدامی بیسابقه در نظام
سالمت کشور است که در یک دولت به سرانجام میرسد».
معاون درمان وزیر بهداشت گفت« :دولت یازدهم در حالی وزارت
بهداشت را تحویل گرفت که با کمبود شدید تخت بیمارستانی و فرسودگی
بیش از  50درصد تختهای بیمارستانی کشور مواجه بودیم ،تعداد
تختهای مراقبتهای ویژه ،روانپزشکی و سوختگی در کشور به شدت
با کمبود مواجه بود و درهمین مدت کوتاه تعداد این تختها افزایش قابل
توجه داشته است ».وی افزود« :سال گذشته حدود هزار تخت روانپزشکی
دربیمارستانهایدولتیبهبهرهبرداریرسید،تعدادتختهایمراقبتهای
ویژه که حدود  5700در کشور بود با ایجاد  2500تخت جدید در این
دولت افزایش  50درصدی داشته است و حداقل  1800واحد اختصاصی
زایمان جدید در  366بیمارستان دولتی به بهرهبرداری رسیده است».
آقاجانی افزود« :عالوه بر آن  54هزار تخت بیمارستانی موجود کشور
که معادل  50درصد کل تختهای بیمارستانی دولتی است در سه سال
گذشته به طور کامل نوسازی شدند».
مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت بهداشت
اعالم کرد:

آماده شدن  16آمبوالنس برای مقابله با تهدیدات
بیوتروریسم و شیمیایی
مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت بهداشت،گفت:
« 16آمبوالنس ( CBRNEتهدیدات شیمیایی ،میکروبی ،پرتوزاینده،
هستهای و زیستی) با همکاری وزارت دفاع برای مقابله با حمالت
بیوتروریسم ،شیمیایی  ،زیستی ،هستهای و پرتوی آماده شده است».
پیرحسین کولیوند افزود« :این آمبوالنسها به تجهیزات خاص سی .
بی  .آر .ان .ای (تهدیدات شیمیایی ،میکروبی ،پرتوزاینده ،هستهای و
زیستی  )CBRNEمانند برانکارد فشار منفی و امکاناتی که برای مسائل
پرتوی و هستهای باید وجود داشته باشد ،مجهز هستند».
وی خاطرنشان کرد« :برای تجهیز این آمبوالنسها از امکانات
داخلی استفاده کردیم و تجهیزات آن خیلی خوب بوده و قابل رقابت
با آمبوالنسهای کشورهای پیشرفته است که این مساله افتخاری برای
ایران به شمار میرود ».مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت
بهداشت ،اظهار داشت« :تصمیم داریم هر دانشگاه علوم پزشکی کشور را
به پنج آمبوالنس ( CBRNEتهدیدات شیمیایی ،میکروبی ،پرتوزاینده،
هستهای و زیستی) مجهز کنیم و این آمبوالنسها را آماده داشته باشیم
تا هرگاه اتفاقی افتاد بتوانیم از آنها استفاده کنیم ».وی یادآور شد« :این
آمادگیها باید همیشه در هر کشوری وجود داشته باشد و آمبوالنسهای
دانشگاههای علوم پزشکی کشور تا پایان سال مجهز میشوند و این
تعداد نیز کافی است ».کولویند افزود« :هزینه تجهیز هر آمبوالنس تقریب ًا
 40میلیون تومان برآورد میشود».
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سپید :صبح دیروز با حضور سید حسن هاشمی وزیر
بهداشت و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
بیمارستان  120تختخوابی امام حسین(ع) شهرستان
بهارستان به بهرهبرداری رسید.
وزیر بهداشت با بیان اینکه در طول  36سال گذشته
حوزه سالمت به ویژه در مناطق حاشیه تهران مورد
غفلت قرار گرفته است ،گفت« :در این دولت ،اقدام
به ساخت چندین بیمارستان در این مناطق کردیم.
بیمارستان اسالمشهر تا پایان سال و بیمارستان قرچک
تا پایان دولت افتتاح میشود و بیمارستانهای مالرد
و قدس نیز در حال ساخت است».
وی با اشاره به اینکه حدود یک میلیون نفر از
مردم مناطق حاشیه تهران از خدمات بیمارستان 120
تختخوابی امام حسین(ره) بهرهمند میشوند،گفت:
«شاخص تخت بیمارستانی در کشور 1/6 ،تخت به
ازای هر هزار نفر است و برای رسیدن به وضعیت
مناسب در این منطقه ،باید حداقل هزار تخت جدید
ساخته شود».
هاشمی با بیان اینکه تا پایان کار دولت یازدهم
 21هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت مراکز درمانی
سراسر کشور اضافه میشود ،ادامه داد « :با وجود
مشکالت اقتصادی دولت 6500 ،پروژه در کشور
تعریف کردیم که بیش از  50درصد از آنها تا پایان
دولت افتتاح میشود و خوشحالیم که  570پروژه
بهداشتی و درمانی در استان سیستان و بلوچستان
در حال ساخت است و رویکرد وزارت بهداشت در
این دوره بر مناطق محروم و مرزی بوده به گونهای
که این مناطق به کارگاه سازندگی تبدیل شدهاند».
هاشمی با اشاره به ساخت بیمارستان دوم
در بهارستان ،افزود« :ساخت این بیمارستان با
کمک مسئوالن محلی و نماینده مردم در مجلس
آغاز میشود و هر قدر اقدامات رفاهی به ویژه
در حاشیههای شهر تهران انجام شود ،در راستای
اهداف انقالب و امام راحل و منویات مقام معظم
رهبری حرکت کردهایم و منفعت آن به مردم میرسد».
هاشمی در ادامه با اشاره به اقدامات گسترده انجام
شده برای توسعه و ارتقای سطح خدمات بهداشتی
و درمانی در مناطق حاشیهای و اطراف شهر تهران
گفت« :به گونهای عمل خواهیم کرد که ساکنان
شهرستانهای اطراف پایتخت برای دریافت خدمات
درمانی و بهداشتی مناسب نیازی به مراجعه به تهران

مجلس

نداشته باشند».
هاشمی با تقدیر از رئیس جمهوری و نمایندگان
مجلس شورای اسالمی برای تسهیل روند اجرای
طرح تحول سالمت خاطرنشان کرد« :این طرح و
سیاستهای دولت در حوزه رفاه اجتماعی همچنان
ادامه خواهد داشت و با رفع موانع بینالمللی ،شتاب
بیشتری در مسیر رفع محرومیتها گرفته است».
راهاندازی  90مرکز تجمیعی دندانپزشکی
در کشور
افتتاح مرکز دندانپزشکی تجمیعی باغ فیض در
اسالمشهر از دیگر برنامههای وزیر بهداشت بود.
هاشمی در حاشیه این برنامه گفت« :بخش دولتی
در حوزه دندانپزشکی بر خالف سایر حوزههای
پزشکی ،فعالیت بسیار محدودی داشت و فقط 5
درصد از خدمات دندانپزشکی توسط بخش دولتی
ارائه میشد».
وی از برنامه وزارت بهداشت برای راه اندازی
 100مرکز تجمیعی دندانپزشکی در کشور خبر داد و
افزود« :تا کنون حدود  90مرکز تجمیعی دندانپزشکی

در کشور راهاندازی شده و امیدواریم که تا پایان دولت
شاهد فعالیت بیش از  100مرکز تجمیعی باشیم».
هاشمی خاطرنشان کرد« :هدفگذاری وزارت
بهداشت ،افزایش سهم بخش دولتی در خدمات
حوزه دندانپزشکی از  5به  25درصد است و در
حال حاضر ،سهم دولت در ارائه این خدمات13 ،
درصد است».
وزیر بهداشت تصریح کرد« :زمانی میتوانیم کیفیت
و قیمت خدمات دندانپزشکی را در بازار کنترل کنیم
که برای بخش خصوصی ،رقیب وجود داشته باشد
به عنوان نمونه در خدمات پزشکی در حوزه بستری
به دلیل سهم بیشتر بخش دولتی ،راحتتر میتوانیم
بازار را کنترل کنیم اما در حوزه دندانپزشکی به دلیل
عدم توسعه زیرساختها ،با بخشنامه و امر و نهی،
نمیتوانیم اقدام موثری را انجام دهیم ».هاشمی با
اشاره به اختصاص  30درصد از ظرفیت دانشگاههای
علوم پزشکی به نیروهای بومی ،یادآور شد« :نیروهای
بومی پذیرفته شده حداقل باید  15سال را در استان
خود به فعالیت بپردازند و از این مسیر میتوانیم
نیروی انسانی مورد نیاز را تأمین کنیم».

لزوم ایجاد بیمه ویژه برای خدمات
دندانپزشکی
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار
داشت« :باید برای خدمات دندانپزشکی ،بیمهای خاص
و ویژه ایجاد شود و مردم در آن مشارکت و حق
بیمه بیشتری برای خدمات دندانپزشکی پرداخت
کنند تا در زمان بروز مشکالت دندانپزشکی ،فشاری
به زندگی و سبد هزینههای آنها وارد نشود ».وزیر
بهداشت تاکید کرد« :انتظار داریم که بیمههای تجاری
در کنار بیمههای دولتی ،برای خدمات دندانپزشکی
گسترش پیدا کرده و مردم هم از آن استقبال کنند زیرا
هزینههای درمانی ساالنه افزایش مییابد».
هاشمی متوسط تعداد دندانهای پوسیده در
میانساالن ایران را  13دندان عنوان کرد و گفت:
«مردم باید دندانهای خود را بیمه کنند و از سوی
دیگر از سنین کودکی ،از دندانهای خود مراقبت کنند».
وزیر بهداشت تصریح کرد« :در قالب طرح
تحول سالمت 35 ،میلیون نوبت خدمات پیشگیرانه
دندانپزشکی برای  7میلیون نفر از دانشآموزان انجام
شد اما مردم در مصرف مواد غذایی مانند شیرینیجات،
توجه داشته باشند و حتم ًا از مسواک استفاده کنند
البته استفاده از مسواک ،تضمینی برای پیشگیری
از پوسیدگی دندان نیست بلکه خطر پوسیدگی را
کاهش میدهد».
وی اضافه کرد« :دولت از خدمات پیشگیرانه
دندانپزشکی حمایت میکند اما برای درمان ،مردم
نیز با پرداخت حق بیمه برای خدمات دندانپزشکی،
در تأمین اعتبارات مشارکت کنند و از سوی دیگر
ضروری است که بیمهها بیشتر تقویت شوند».
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود
ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت پیشرفت ساخت
بیمارستان 400تختخوابی اسالمشهر ،گفت« :ساخت
این پروژه توسط وزارت راه و شهرسازی انجام میشود
و راهاندازی آن یکی از آرزوهای بزرگ مردم این
منطقه و وزارت بهداشت است ».هاشمی افزود« :این
بیمارستان پس از تکمیل ،ظرف مدت حداکثر دو
ماه ،تجهیز و آماده افتتاح میشود و دانشگاه علوم
پزشکی تهران نیز برای تسریع در بهرهبرداری از این
بیمارستان 70 ،میلیارد تومان ،وام گرفته و معاون وزیر
راه و شهرسازی نیز از تکمیل این بیمارستان تا پایان
سال جاری خبر داده است».

خبر خوب عضو کمیسیون شوراها درباره الیحه حوادث غیرمترقبه

تقویت امکانات و افزایش اختیارات هاللاحمر

خانه ملت :عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
در مجلس با بیان اینکه در الیحه حوادث غیرمترقبه تصمیماتی درباره
افزایش اختیارات و تقویت امکانات هالل احمر اتخاذ میشود ،گفت:
«این اقدامات برای مدیریت و پیشگیری از بحران ضروری است».
اصغر سلیمی در خصوص ضرورتهای افزایش تجهیزات و
امکانات جمعیت هاللاحمر گفت« :جمعیت هاللاحمر در بحرانها و
جنگها فعالیت ویژهای دارند ،در کشور ما نیز جزء اولین مجموعههایی
هستند که به محل حادثه اعزام و اقدام به امدادرسانی میکنند».
نماینده مردم سمیرم در مجلس با یادآوری پایگاههای جمعیت
هاللاحمر در شهرها و محدودههای خارج از شهرها ،تصریح کرد:
«جمعیت هاللاحمر خدمات به هنگام و مناسبی را در مواقع بحران
به آسیبدیدهگان ارائه میدهد اما با توجه به بحرانخیز بودن کشور و
وقوع حوادث طبیعی متعدد از سال گذشته تاکنون ،تقویت تجهیزات
و امکانات جمعیت هاللاحمر ضروری است».
وی افزود« :در جریان بررسی و تصویب بودجه سال  96تا حدودی
سطح اعتبارات جمعیت هاللاحمر افزایش داده شد ،در جریان بررسی
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الیحه حوادث غیرمترقبه هم به عنوان قانون دایمی مدیریت بحران
کشور تالش خواهد شد تا جایگاه جمعیت هاللاحمر ارتقا یابد».
سلیمی یادآور شد« :در الیحه حوادث غیرمترقبه تصمیماتی درباره
ارائه آموزشهای الزم به دانشجویان و دانشپژوهان در حوزه مدیریت
بحران گرفته شده که در این زمینه به نقش جمعیت هاللاحمر برای
کمک به وزارت بهداشت و درمان و وزارت آموزش و تحقیقات
اشاره شده است تا در نهایت بتوان موضوع پیشگیری از بحران را
تقویت و پررنگتر کرد ».این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد:
«از ظرفیت جمعیت هاللاحمرعالوه بر بخش امدادی و عملیاتی
باید در حوزه پیشگیری استفاده شود تا مشکالت جانی و مالی ناشی
از حوادث طبیعی و بحرانهای متعدد کاهش یابد».
عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در
مجلس با تاکید بر اینکه جمعیت هالل احمر بازوی اجرایی مدیرت
بحران کشور است ،گفت« :تقویت منابع ،افزایش اختیارات و تجهیز
شدن امکانات این مجموعه سبب تقویت بازوی اجرایی و امدادی
مدیریت بحران کشور و تقلیل مشکالت خواهد شد».
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