
وزیر بهداشت به سواالت دو نفر از نمایندگان مجلس پاسخ گفت:

ادامه از صفحه یک
هاشمی: دیگر به محجوب رای 

نمی دهم
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
پیش از آنکه به سوال علیرضا  محجوب پاسخ 
دهد،  اشاره ای به اظهارات تندی که در بخش 
قبلی بین او و نادر قاضی پور رد و بدل شده بود 
کرد و گفت: »اگر لحنم در زمان بررسی سوال 
آقای قاضی پور مقداری تند شد، عذرخواهی 
می کنم اما بنده در عمرم شرکت تجهیزات 
پزشکی و دارویی نداشتم. خداروشکر می کنم 
همان کسی که معلمم به من یاد داد هستم. 

یعنی توانا بود هر که دانا بود.«
اینکه سوال  بیان  با  سیدحسن هاشمی 
به وزارتخانه او ارتباطی ندارد، توضیح داد: 
»سوال این است که چرا ۹ درصد حق بیمه 
به عنوان اموال بیمه شدگان مصادره می شود. 
اما ما می پرسیم چه کسی آن را مصوب کرده 
است؟ مجلس در بودجه ۹۷ تصمیم گرفت 
که پول کارگران در حسابی متمرکز بماند و 

صرف درمان آنها شود.«
انتقال تامین  انتقاد از  وزیر بهداشت با 
تامین  گذشته  سال   ۱۵« گفت:  اجتماعی 

اجتماعی در وزارت بهداشت به جای دیگری منتقل کردند. 
آن زمان سازمان تامین اجتماعی قدرتمند و با کارنامه موفق 
بود که امروز نیز کارنامه اش برای همه مشخص است.« 
هاشمی با بیان اینکه دولت به سازمان تامین اجتماعی 
بدهی دارد، گفت: »دولت به وزارت بهداشت نیز بدهی 
دارد که هنوز نداده است. آروزی ما این است که دولت 
همه بدهی هایش از جمله بیمه سالمت را بدهد.« وی با 
بیان اینکه در روستاها حق بیمه را تامین اجتماعی می گیرد 
اما وزارت بهداشت فقط هزینه می کند، اظهار کرد: »این 
بحث از سه سال گذشته در دولت مطرح شد. رئیس جمهور 
در سال ۹۵ نامه ای به وزیر وقت اقتصاد نوشت تا حساب 
جداگانه ای برای ۹ بیست و هفتم سهم درمان و بیمه شدگان 
سازمان تامین اجتماعی باز کند تا صرفا این مبلغ برای 
سالمت اختصاص یابد. وزیر وقت این کار  را کرد اما به 
فاصله دو هفته عده ای به دیوان عدالت شکایت کردند. 
آن زمان آقای الریجانی به میدان آمد و توضیح داد که 
دستور رئیس جمهور ناظر به مصوبه مجلس بوده که سازمان 
تامین اجتماعی مکلف شد تمام سهم درمان را به حساب 
مشخصی واریز کرده و طبق قانون تامین اجتماعی هزینه 
کند. به همین دلیل آن حکم در دیوان معلق شد.« وی یادآور 
شد: »مجلس در بودجه امسال سازمان تامین اجتماعی را 
مکلف کرد که تمام سهم درمان در حساب خزانه داری 
کل کشور متمرکز شود و سازمان تامین اجتماعی این منابع 
را هزینه کند. این خود نشان می دهد که این منابع هیچ 
ارتباطی به وزارت بهداشت ندارد. ما دنبال مصادره نیستیم. 
ما می خواهیم درمان در کشور سروسامان پیدا کند تا اگر 
کارگری پولی برای درمان می دهد، همانجا خرج شود.« 
وزیر بهداشت ادامه داد: »اگر مجلس و دولت برای تامین 
اجتماعی کم گذاشته اند یا حقوق نداده اند آنجا را درست 
کنید. به نظر بنده چون این سوال در شهریور سال گذشته 
و قبل از مصوبه مجلس در بودجه ۹۷ مطرح شده است، 

عمال موضوعیت ندارد.«
وزیر بهداشت در ادامه اظهار کرد: »توضیحات آقای 
محجوب این موضوع را می رساند که ایشان به مصوبه 
مجلس اعتراض دارد. به نظر بنده مجلس دنبال شفافیت 
بوده و آقای محجوب هم باید از شفافیت استقبال کند. 
قانون تامین اجتماعی مشخص است این پول فقط باید 

برای درمان هزینه شود. شرعا، عرفا و اخالقا حق ندارند 
پول را برای ساختمان سازی و سرمایه گذاری هزینه کنند. 
البته مجلس می تواند برای روشن شدن وضعیت تحقیق 

و تفحص کند.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »گفته شد که پرداختی کارگران 
در سال ۹۱، چهار هزار بوده و اکنون به ۲۳ هزار رسیده 
است. در سال ۹۱ ارز هزار تومان بود که به ۴۰۰۰ تومان 
رسید. همه خدمات ما در حوزه پزشکی وابسته به ارز 
است. با افزایش قیمت ارز اختالف قیمت شدیدی برای 
دارو و تجهیزات پزشکی به وجود آمد. همه اینها دست 
شما است. شورای عالی بیمه، وزارت رفاه و سازمان 
تامین اجتماعی دست شماها است و امضای شما پای 
آن است.« هاشمی افزود: »اگر من می دانستم حمایت 
نمی کنید و به خاطر آن یک سال است که پول پرستار 
را نداده ام بیجا می کردم که به میدان بیایم. شما حساب 
و کتاب کردید و گفتید که این کار را انجام دهم. مگر 
من شما را مجبور به این کار کردم؟ شما مصوب کردید 
قیمت ها را هیئت وزیران بگذارد و ما هم همین کار 
را کردیم.« وی خطاب به نمایندگان گفت: »بنده برای 
آقای محجوب احترام قائلم و همیشه به او رای داده ام 
کارگران  نماینده  را  خود  او  نمی دهم.  رای  دیگر  اما 
معدن  در  که  است  کسی  کارگر  نیست.  ولی  می داند 
گرگان آن بال سرش آمد و هیچ کس به فکر  او نبود. 
کارگر کسی است که پنج ماه حقوقش را نگرفته است 
بیمارستان  در  که یک خدمت  بدانید  کارگران  و  شما 
تامین  بیمارستان  در  سوم خدمت  یک  حداقل  دولتی 
اجتماعی هزینه دارد. اگر بلد نیستید مدیریت کنید چرا 
من را متهم می کنید و به من می گویید که به حقوق ۴۰ 

میلیون نفر تعدی کردی؟«
وی اضافه کرد: »ما در طرح تحول فقط ۲۷ درصد پول 
به کمیته امداد دادیم. جاهایی که شما از آن حتی اطالع 
ندارید. دولت در روستاها هم پول می دهد. موضوع ۹ 
بیست و هفتم نیز از پول درمان باید به خزانه برود. اگر 
بلد نیستید به من بدهید تا با یک سوم آن بیمارستانهایتان 
را اداره کنم.« وی ادامه داد: »شما ۷۰ بیمارستان دارید و 
من بیش از ۶۰۰ ببیمارستان دارم. این یعنی اکثر جامعه 
کارگری از من خرید می کنند پس اگر نمی توانید شرایط 

را اداره کنید، پول را به من بدهید تا همین بیمارستان ها 
را هم بنده با حداقل قیمت اداره کنم. شما گران  اداره 
می کنید و بلد نیستید و به همین دلیل ما را متهم می کنید. 

خود را طرفدار کارگری و ما را ضد کارگر می دانید.«
وزیر بهداشت همچنین گفت: »تعداد کارگران ۲۰۰۰ نفر 
نیستند. اکثر جمعیت ایران کارگر هستند که آنها روی سر 
ما جا دارند. ما نوکر همه ملت ایران هستیم.« وی افزود: 
»پشت تریبون می گویید که پول ها را به دکترها دادید. اگر 
اینجور است قانون تصویب کنید که ارائه خدمات ارزانتر 
شود. اگر نه، می توانید شما اداره کنید نه اینکه ما را متهم 
کنید. ببینید بعد از ۱۵ سال چه بر تامین اجتماعی آمده 
است. چرا آنقدر بیکار، بزهکار و آسیب اجتماعی داریم 
و حتی نمی توان به معلوالن کمک کرد؟ به جای اتهامات 

به قانون تامین اجتماعی برگردید.«
سیدحسن هاشمی در پایان اظهار کرد: »دوره متهم کردن 
تمام شده است. قانون را رعایت کنید نه اینکه قانون را دور 

بزنید و به دیگران تهمت زنید. این کار شایسته نیست.«

محجوب: امیدوارم غرور وزیر در مقابل 
مجلس کمتر شود

نوبت به طراح سوال دوم از وزیر بهداشت رسید تا 
از سوال خود دفاع کند. سوال علیرضا محجوب این بود: 
»علت مطالبه ۹ بیست و هفتم حق بیمه جهت واریز به 
وزارت بهداشت چیست؟« وی، گفت: »ما با حکم مجلس 
در سال ۱۳۹۱ به اتفاق آقای قاضی پور و ۱۳ نماینده دیگر 
در مجلس سابق از سازمان تامین اجتماعی تحقیق و تفحص 
کردیم. طبق این تحقیق و تفحص، هزینه درمان در سال 
۹۰، چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود اما این رقم پس 
از به اجرا در آمدن طرح نظام سالمت به چندین برابر 
افزایش یافته است و این بیماری است که شما به سیستم 
درمان کشور وارد کردید. چه کسی این هزینه را به گردن 
کارگران انداخت؟ چه کسی با اطالعات غلط قانون را 
نقض کرد و ریالی از سهمش به سازمان تامین اجتماعی 
که حق کارگران است را پرداخت نکرد؟« وی ادامه داد: 
»بسیار عجیب است که وزارت بهداشت و درمان از سال 
۶۸ تاکنون حتی ریالی از بدهی هایش به سازمان تامین 
اجتماعی را پرداخت نکرده و فقط مطالباتش از این سازمان 

را پیگیری کرده است. البته کسی نمی گوید 
شما طلب ندارید اما آیا وقتی نظام مطالبه 
را تعریف می کردید بر اساس نیاز دستگاه 
خودتان تعریف می کردید یا بر اساس توان 
مردم و بیمه شدگان؟ این سوال بنده و ۴۰ 
میلیون بیمه شده تامین اجتماعی است. از 
سال ۹۰ تاکنون صورت هزینه های سازمان 
تامین اجتماعی پنج برابر شده در حالیکه 
افزایش حقوق کارگران ۸۰ درصد بوده اما 
هزینه هایش ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. 
چرا شما یک درصد سهم دولت از بخش 
درمان را به این سازمان پرداخت نکردید؟ چرا 
حقوق ۴۰ میلیون بیمه شده را پایمال کردید؟ 
چرا سرانه کارگران را پرداخت نمی کنید؟«

نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به 
بخشی از سخنان وزیر بهداشت و درمان، گفت: 
»متاسفانه گویا برخی از پزشکان عادت ندارند 
محترمانه صحبت کنند. وزیر در سخنانش 
دو بار انتظارات شخصی خود را مطرح کرد. 
امیدوارم غرور وزیر در مقابل مجلس قدری 
کمتر شود. بنده به منش شما خرده می گیرم و از 
شما می خواهم در آن تجدیدنظر کنید. درست 
نیست درباره چیزی که تحقیق نکرده اید اتهام 
بزنید. این مجلس و وزارت تمام می شود و باید بتوانیم در 

کنار هم زندگی کنیم.«
دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: »به عنوان فردی 
که عضو خانه کارگر است افتخار می کنم و اگرچه نظام 
حزبی را قبول دارم اما خانه کارگر محل حزبی کاری نیست. 
نباید شما از عنوان خوب وزارت برای اتهام افکنی به بنده 
استفاده کنید. آقای وزیر هتاکی و بی احترامی، هتاکی و 
بی احترامی است. آن وقت خودتان از یک انتقاد برادر 
خوب و عزیزم آقای قاضی پور برآشفته می شوید. بنده که 

به جنابعالی بی احترامی نکردم.« 
محجوب ادامه داد: »به مصوبات مجلس در سال ۱۳۶۸ 
اداره وزارت  باب  در  دوره  آن  نمایندگان  کنید.  رجوع 
بهداشت مصوبه گذراندند و این مصوبات همچنان ساری 
و جاری است و لغو نشده است. چرا سهم دولت از درمان 

را پرداخت نمی کنید؟«
 وی سپس به مشروح هزینه ها و منابع درمان پرداخت 
و افزود: »کل هزینه درمان در سال ۹۰ بالغ بر ۴۹۰۰ میلیارد 
تومان بود که حسابرسی آن دو سال بعد انجام شد چرا؟ 
هزینه درمان در سال ۹۱ به ۵۴ هزار و ۷۱۷ هزار میلیارد 
ریال و منابع آن به ۶۴ هزار و ۵۴۸ هزار میلیارد ریال 
افزایش یافت. در سال ۹۲ هزینه درمان به ۷۶ هزار و ۷۵۱ 
میلیارد ریال و منابع درمان به ۷۸ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال 
بالغ گشت.« وی ادامه داد: »هزینه درمان در سال ۹۳ یعنی 
همان سالی که جنابعالی طرح نظام سالمت را به اجرا 
گذاشتید و در حقیقت به سیستم درمان کشور »بیماری« 
وارد کردید بالغ بر ۱۱۸ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال بود 
ولی منابع آن کمی بیشتر از ۱۱۴ هزار میلیارد ریال بود. 
این اعداد در سال ۹۴ به ۱۶۳ هزار و ۵۱۵ میلیارد ریال در 
بخش هزینه های درمان و ۱۴۲ هزار و ۲۸۶ میلیارد ریال 
در بخش منابع افزایش یافت. این یعنی کسری ۲۱ هزار 
و ۲۲۳ میلیارد ریالی و در سال ۹۵ هزینه درمان به ۱۹۳ 
هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال ولی منابع درمان ۱۶۰ هزار و 
۸۹۵ میلیارد ریال شد که کسری ۳۲ هزار و ۱۶۸ میلیارد 

ریالی را بر نظام درمان کشور تحمیل کرد.«
در نهایت علیرضا محجوب اما با این استدالل که قائل به 
رای گیری نمایندگان درمورد طرح سوال از وزیر بهداشت 

نیست، اعالم کرد که با اظهارات وی قانع شده است.

بخش درمان نیازمند 100 هزار تخت 
بیمارستانی است

ایرنا: سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »مراکز درمانی 
و بهداشتی کشور برای ارائه خدمات مطلوب و رسیدن 
به حد استانداردهای متوسط جهانی به ۱۰۰ هزار تخت 
مراسم  در  حریرچی  ایرج  هستند.«  نیازمند  بیمارستانی 
افتتاح و کلنگ زنی پروژه های سالمت در قزوین، افزود: 
»ضریب تخت بیمارستانی در کشور ۱.۵۹ تخت به ازای 
 ۱۲۸ وجود  به  اشاره  با  وی  است.«  نفر  هزار  یک  هر 
هزار تخت بیمارستانی در کشور، اضافه کرد: »به منظور 
و  بزرگ  شهرهای  در  مطلوب  درمانی  خدمات  ارائه 
بین  بیمارستانی  تعرفه های  گرفتن  نظر  در  با  و  کوچک 
بخش خصوصی و دولتی، اسفندماه سال گذشته فراخوان 
احداث ۱۰ هزار تخت بیمارستانی در مناطق متوسط به 

پایین را صادر کردیم.«
اظهار  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  حریرچی 
کشورها  سایر  همانند  ما  بیمارستانی  »هزینه های  کرد: 
مشکل  دچار  را  مردم  مسئله  همین  و  بوده  باال  بسیار 
کرده اما امیدواریم روزی فرابرسد تا هیچ فردی به دلیل 
نشود.«  روبرو  چالش  با  درمانی  و  بهداشتی  هزینه های 
بیمارستان  احداث  از  همچنین  بهداشت  وزیر  قائم مقام 
مراکز  این  بدون  باال که  به  نفر  ۱۰۰ هزار  در شهرهای 
درمانی اند، خبر داد . ایرج حریرچی افزود: »تخت های 
بیمارستانی باید در دسترس مردم قرار بگیرد و در این 
جمعیت۱۰۰هزار  با  شهرهای  در  هستیم  مکلف  راستا 
نفر به باال در نزدیکی محل زندگی شهروندان اقدام به 

کنیم.« بیمارستان  احداث 
وی خاطرنشان کرد: »باوجود ساخت بیمارستان های 
کمبود  با  همچنان  کشورمان  اخیر  سال های  طی  جدید 
تخت های بیمارستانی روبه رو است. « حریرچی در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ایجاد مراکز 
نقاط محروم و پرجمعیت در جهت کاهش  درمانی در 
هزینه های مردم در بخش درمان، افزود: »به دلیل کمبود 
حمل ونقل  هزینه های  گاهی  نقاط  بعضی  در  امکانات 
پیشی  آنان  بستری  هزینه های  از  بیمارستان  به  بیماران 

می گیرد.«
قائم مقام وزیر بهداشت گفت: »از تمامی خیران دعوت 
می کنیم تا عالوه بر مشارکت در ساخت بیمارستان ها و 
درمانگاه ها، در اداره این مجموعه ها نیز سهیم باشند.« وی 
اظهار کرد: »از فعالیت بخش خصوصی نیز به شرط ارائه 
خدمات به قسمتی از جامعه که توان پرداخت هزینه ها 

بدون مرارت و سختی را دارند، استقبال می کنیم.«

5 میلیون نفر در کشور مستعد ابتال به 
دیابت هستند

 ۵ وجود  از  بهداشت  وزیر  اجتماعی  معاون  ایسنا: 
میلیون دیابتی و ۵ میلیون فرد در آستانه ابتال به دیابت 
در کشور خبر داد. محمدهادی ایازی اظهار کرد: »بسیاری 
از افراد در آستانه ابتال بیماری می توانند با تغییر سبک 
زندگی خود از بیمار شدن جلوگیری کنند.« وی بر لزوم 
اجتماعی شدن نظام سالمت در کشور تأکید و تصریح 
کرد: »اجتماعی شدن نظام سالمت و یا به عبارتی جلب 
مشارکت آحاد مردم در حوزه سالمت و متعاقب آن جلب 
مشارکت دیگر دستگاه های اجرایی می تواند نقش مهمی 

در سالمت جامعه داشته باشد.«
وی با بیان اینکه بدون مشارکت دیگر نهادها و سازمان ها 
قادر به تأمین سالمت مردم نیستیم، اظهار کرد: »بر اساس 
آمارهای جهانی مدیران حوزه سالمت تنها ۲۵ درصد در 
سالمت مردم نقش دارند و نقش دیگر نهادها و سازمان ها 
در این بخش بیش از ۷۵ درصد است لذا جذب مشارکت 
اهداف  از  نظام سالمت  اجتماعی شدن  و  نهادها  دیگر 

و اولویت های وزارت بهداشت است.«
ایازی با ابراز خرسندی از شکل گیری مجامع سالمت 
گفت: »اولین مجمع ملی سالمت با حضور دکتر روحانی 
سالمت  مجمع  که  شد  مقرر  و  ۹۵برگزار  اسفندماه  در 
استان ها به ریاست استاندار و مجمع سالمت شهرستان ها 
به ریاست فرمانداران تشکیل شود.« ایازی از به تأخیر 
افتادن زمان برگزاری دومین مجمع ملی سالمت خبر داد 
و خاطرنشان کرد: »قرار بود دومین مجمع ملی سالمت 
تشکیل  رئیس جمهور  با حضور  اردیبهشت  سوم  کشور 
شود اما تأکید رئیس جمهور و وزیر بهداشت بر این بود 
که این مجمع به بعد از شکل گیری همه مجامع استانی 
موکول شود لذا قرار است که ظرف سه ماهه اول امسال 
مجمع استانی سالمت در همه استان های کشور تشکیل 
نیز با حضور دکتر  و دومین مجمع ملی سالمت کشور 

روحانی در سه ماهه دوم امسال برگزار شود.«
معاون اجتماعی وزیر بهداشت با اشاره به هزینه باالیی 
آن  از  می کنند  تحمیل  کشور  به  ساله  هر  بیماری ها  که 
به عنوان یک چالش مهم نام برد و اظهار کرد: »اگر آحاد 
مردم با تغییر سبک زندگی و انجام اقداماتی برای خود و 
خانواده خود، زمینه بروز بیماری ها را کمتر کنند بخش 
مهمی از اعتباراتی که هر ساله صرف بیماری ها می شود 

می تواند تا حد زیادی کاهش بیابد.«

اخبار

وزیر  بهداشت  معاون  وب دا: 
از  بیش  اینکه  بیان  با  بهداشت 
چند دهه است که مردم ایران از 
پوشش واکسیناسیون ۹۸ درصدی 
در سطح کشور و همچنین خدمات و 
مراقبت های اولیه بهداشتی و درمانی 
داشت:  اظهار  شده اند،  بهره مند 
کشورمان  جغرافیایی  »موقعیت 
مجاورت  در  که  است  به گونه ای 
و  افغانستان  مانند  کشورهایی 
پاکستان قرار دارد و علیرغم آنکه 
بیماری های واگیرداری مانند ماالریا 
و سل در این کشورها باالترین آمار 
را در جهان دارد، عملکرد خوبی 
در کنترل این بیماری ها داشته ایم 
که قابل مقایسه با کشورهای منطقه 

نیست.«
اینکه  بیان  با  رئیسی  علیرضا 
پیشتاز  بهداشت  زمینه  در  ایران 
است، اظهار داشت: »تا سه، چهار 
ماه دیگر شاهد جشن چهلمین سال 

عهدنامه آلماآتا هستیم، ۴۰ سال قبل، 
چارچوب کلی خدمات بهداشت 
براساس این عهدنامه تعیین شد، 
درحالی که قریب به ۴۵ سال است 
که ما از خدمات بهداشت در کشور 
این موضوع  و  بهره مند می شویم 
در  کشور  پیشرفت  نشان دهنده 
خدمات بهداشت و نتیجه زحمات 
بزرگان حوزه بهداشت در جهت 
راه اندازی شبکه بهداشت در سطح 

شهر و روستا بوده است.«
وی گفت: »میزان بروز بیماری 
سل در دنیا ۱۴۴ مورد در هر ۱۰۰ 
هزار نفر است، این میزان در کشور 
افغانستان ۲۸۰ مورد در هر ۱۰۰ 
هزار نفر و در کشور پاکستان ۱۸۷ 
مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر است، 
درحالی که در ایران شاخص بروز 
سل، ۱۴ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر 
است که نشان دهنده مراقبت های 
اولیه گسترده در سطح کشور است.«

معاون بهداشت وزیر بهداشت 
بیماری  بروز  میزان  در خصوص 
ماالریا گفت: »میزان بروز ماالریا در 
کشور در گذشته بیش از ۶۸ هزار 
مورد در سال بود، درحالی که در حال 
حاضر این میزان به کمتر از ۶۰ هزار 
مورد در سال رسیده است و توجه 
به این شاخص ها نشان می دهد، در 
کشور ما بحث PHC از گذشته 

تاکنون جدی گرفته شده است.«
رئیسی با اشاره به ارتقای سایر 
ایران،  در  بهداشتی  شاخص های 
گفت: »شاخص کنترل مرگ ومیر 
ایران پیشرفت خوبی  نوزادان در 
داشته است، سه دهه قبل میزان مرگ 
و میز نوزاد در ۱۰۰۰ تولد زنده، باالی 
۳۵ مورد بود و اکنون این شاخص 
به کمتر از ۱۰ مورد رسیده است، 
باردار  مادران  همچنین مرگ ومیر 
مواجه  چشمگیری  کاهش  با  نیز 

بوده است.«

رئیس  خبرنگاران:  باشگاه 
تجهیزات  انجمن  هیئت مدیره 
پزشکی گفت: »با توجه به نوسانات 
قیمت ارز درخواست افزایش ۲۰ 
اداره کل  درصدی قیمت ها را به 
تجهیزات پزشکی داده ایم.« عباس 
قیمت  »معوقات،  کرد:  اظهار  مه 
و  سنجش  پرداخت،  نحوه  ارز، 
مهمی  مسائل  از  قیمت گذاری 
است که انجمن با آن روبرو است.«
وی ادامه داد: »در بهمن و اسفند 
سال ۹۶ اقدامات خوبی در راستای 
تولیدکنندگان  مشکالت  کاهش 
به وسیله انجمن صنفی تجهیزات 
و ملزومات پزشکی انجام شد اما 
شرکت های  معوقات  به طورکلی 
ضد  وضعی  قوانین  تولیدی، 
تولیدکننده، شرکت های زیر پله ای 
عمده  ازجمله  قاچاق  کاالهای  و 
مشکالت تولیدکنندگان ملزومات 
پزشکی و دندانپزشکی محسوب 

می شود.«
وزارت  فنی  کمیته  عضو 
بهداشت با اشاره به اینکه  طی۴ 
پزشکی  تجهیزات  انجمن  دوره 
این  و  بود  روبه رو  سقوط  با 
اتحادیه  ایجاد  با  مصادف  مسئله 
واردکنندگان و صادرکنندگان بود، 
افزود: »خوشبختانه با تالش فراوان 
اعضای هیئت مدیره انجمن در مسیر 
خوشبختانه  و  گرفته  قرار  خوبی 
قیمت  بار  دو  گذشته  سال  در 
کاالهای مصرفی  عمده فروشی و 
افزایش پیدا کرده است که هر بار 
این امر با زحمات فراوانی انجام 

شده است.«
اگر  اینکه  بیان  با  وی 
پزشکی  تجهیزات  تولیدکنندگان 
از انجمن صنفی تولیدکنندگان و 
این  کنند،  صادرکنندگان حمایت 
تقویت  گذشته  از  بیش  سازمان 
می شود، عنوان کرد: »متأسفانه در 

جلسات انجمن تجهیزات پزشکی و 
ملزومات پزشکی برخی از روسای 
این  و  ندارند  کارگروه ها حضور 
مسیر  در  را  ما  می تواند  مسئله 
پیشرفت دچار مشکالتی کند و به 
نظرم باید همه ما باید وحدت رویه 

داشته باشیم.«
وی با اشاره به اینکه قیمت های 
اعالم شده در وب سایت اداره کل 
کرد:  تأکید  پزشکی  تجهیزات 
افزایش قیمت برخی از اقالم در 
خردادماه سال ۹۶ انجام شده است 
به نوسانات قیمت  با توجه  ما  و 
ارز درخواست افزایش ۲۰ درصدی 
قیمت ها را به اداره کل تجهیزات 
پزشکی وزارت بهداشت داده ایم.« 
وی ادامه داد: »برخی از بیمارستان ها 
به  خود  بدهی  پرداخت  بابت 
شرکت های تولیدکننده تجهیزات 
پزشکی به صورت سلیقه ای برخورد 

می کنند«

معاون بهداشت اعالم کرد:

پوشش 98 درصدی واکسیناسیون در کشور
درخواست هیئت مدیره انجمن تجهیزات پزشکی

افزایش ۲0 درصدی قیمت تجهیزات در کشور

شماره ۱۲۰۵ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
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