
سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شعیبشاهزمانی


نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت صبح 
دوشنبه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در 
ستاد وزارت بهداشت برگزار شد. همانند هفته 
گذشته یکی از مهمترین مباحثی که در این نشست 
مطرح شد، تغییرات نرخ ارز و تاثیر آن بر تولید و 

واردات دارو و تجهیزات پزشکی بود.
با اعالم اینکه۲۷۰ هزار قلم  ایرج حریرچی 
ثبت  به  بهداشت  تجهیزات پزشکی در وزارت 
رسیده اند، اظهار داشت: »جهت واردات تجهیزات 
یا مواد اولیه، با همکاری بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ 
تومانی تخصیص پیدا کرده و واردات این کاالها 
به صورت روان در حال انجام است و به جز موارد 
اندک، کمبودی در حوزه تجهیزات پزشکی کشور 
وجود ندارد. از طرفی روند تولید و ورود تجهیزات 
پزشکی نیز به خوبی در حال انجام است و مشکلی 
هم در این زمینه ایجاد نخواهد شد.« معاون کل 
وزارت بهداشت در ادامه، اشاره ای هم به برخی 

از تولیدکنندگان و واردکنندگان داشت که به زعم او رفتار 
آنها خالف مصالح و منافع مردم و رفتار کلی تولیدکنندگان 
واردکنندگان است. وی تصریح کرد: »ممکن است تطابق 
با شرایط جدید زمان بر باشد، اما در این شرایط در برخی 
موارد می بینیم که برخی بر خالف مصالح و منافع مردم 
و روند رفتاری کلی تولید کنندگان و وارد کنندگان، برخی 
وارد کنندگان تجهیزات پزشکی که قبال اجناس را با ارز 
۳۸۰۰ یا ۴۴۰۰ تومانی اوایل سال گذشته وارد کرده اند، 
می خواهند تجهیزات پزشکی خود را با ارز باالتر به فروش 
برسانند و در برخی موارد هم شاهد عدم عرضه، عرضه 
ناقص و احتکار در این حوزه هستیم. رسما اعالم می کنم که 
هیچ گونه افزایش قیمتی برای تجهیزات و کاالهای پزشکی 
اعمال نشده و در کلیه موارد اجناس باید با قیمت موجود 
در سایت وزارت بهداشت به فروش برسند. بنابراین مردم 
می توانند هر گونه تخلف قیمتی را به سامانه ۱۹۰ یا به اداره 
کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت یا به شعبه رسیدگی 
ویژه به تخلفات تجهیزات پزشکی و یا به شعب تعزیرات 
حکومتی در استان ها اطالع دهند و برخورد قانونی و قاطع 
هم با متخلفین انجام شده و مجوز واردات شان به شرکت های 
دیگر داده می شود.« حریرچی تاکید کرد: »در عین حال کلیه 
بیمارستان ها اعم از خصوصی، دولتی، عمومی غیر دولتی، 
خیریه و ... مکلفند تمام تجهیزات پزشکی را برای بیماران 
بستری در داخل بیمارستان تامین کنند. بنابراین مردم هر 
گونه ارجاع بیمار به بیمارستان را برای تامین تجهیزات 

پزشکی به سامانه ۱۹۰ اطالع دهد.«

کمبود 57 داروی خارجی
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در حوزه دارو 
سه سازمان به طور مرتب بازار را پایش و رصد می کنند و 

به طور هفتگی گزارش می دهند، ادامه داد: »درباره داروهای 
ژنریک و برند ژنریک کمبودی وجود ندارد، اما ۵۷ مورد 
داروی خارجی وارداتی دچار کمبود شده است. یعنی از 
۲۷۰۰ قلم داروی موجود در بازار تنها ۵۷ داروی خارجی 
کمبود داریم که اکثر آنها تولید مشابه داخلی دارند. از طرفی 
طبق بند »ب« ماده ۷۴ قانون ششم توسعه، وزارت بهداشت 
موظف به حمایت از تولید، عرضه و تجویز داروهای ژنریک 
است و حمایت بیمه ای را باید فقط به داروهای فاقد نام 
تجاری اختصاص دهد. طبق مصوبه مجلس واضح است 
که درباره داروهایی که تولید داخلی ژنریک دارند به جز 
برخی استثنائات خاص نباید هیچ گونه وارداتی انجام شود. 
البته وضعیت داروهای خارجی که تولید داخل ندارند و 

انحصاری هستند متفاوت است.«
حریرچی با بیان اینکه در حوزه دارو شاهد دو مشکل 
عمده هستیم، افزود: »اولین مشکل تمایل تعدادی از مردم 
به مصرف داروی خارجی با تصور اشتباه بهتر بودن داروی 
خارجی و کم تاثیر بودن داروی داخلی است. من به طور 
تولید داخل دارای همه  اعالم می کنم که داروی  واضح 
استانداردهای بین المللی داخل است و مردم به دانشمندان 
ایرانی و تولید کنندگان ایرانی اطمینان داروی ایرانی را مصرف 
کنند. مشکل دوم درباره نحوه تجویز داروی خارجی و 
ترجیح داروی خارجی در برخی پزشکان و همین مشکل 
با ابعاد وسیع تر در داروخانه ها است. باید توجه کرد که در 
این زمینه برخی انگیزه های اقتصادی و بازاریابی شرکت های 
خارجی و شرکت های وارد کننده هم بسیار موثر است؛ چرا 
که قیمت داروی خارجی بسیار گران است و با فروش هر 
واحد داروی خارجی هم سود بیشتری عایدش می شود 
و هم مابه التفاوت قیمت داروی خارجی و ژنریک را هم 
به صورت آزاد و نقدی از بیمار دریافت می شود. بنابراین 

داروی  مصرف  القای  موارد  برخی  در  که  است  طبیعی 
خارجی برای کسب سود بیشتر وجود داشته باشد. در این 
زمینه هم انجمن های علمی و هم انجمن های صنفی و هم 
تولید کنندگان داخلی باید اقدامات بیشتری را در زمینه 
آگاهی بخشی به مردم و توجیه علمی و اخالقی بیشتر 

تجویز کنندگان انجام دهند.

تعهد به ایجاد ساالنه ۶۰ هزار شغل 
جدیدحریرچی در ادامه گفت: »با کمک دولت وزارت 
بهداشت تعهد کرده است که در پنج سال آینده ساالنه ۶۰ 
هزار شغل جدید را عمدتا در بخش غیردولتی و در زمینه های 
جدید خدماتی مانند مراقبت در منزل و ... ایجاد کند و 
امسال نیز ایجاد ۷۳ هزار شغل را تقبل کردیم که تا کنون 
۲۸ هزار شغل احصا شده و قرار است میزان ۲۳۷۰ میلیارد 
تومان وام برای این میزان اشتغال اختصاص یابد که در حال 
انجام است. بهره این وام ها هم برابر میزان بهره وام های 
معمول است، اما در ادامه که میزانی از اشتغال ایجاد شد، 
قسمتی از وام از طریق یارانه دولتی جبران می شود تا کار 
مقرون به صرفه باشد.« حریرچی در ادامه صحبت هایش 
در پاسخ به سوالی درباره ورود برخی داروهای خارجی 
خاص و گران به کشور، گفت: »حدی که برای ورود داروها، 
تکنولوژی ها یا درمان های جدید در کشورها وجود دارد 
بین نیم تا سه برابر درآمد سرانه ناخالص آن کشور است. 
به عنوان مثال اگر داروی جدیدی تا یک برابر سرانه باشد 
و به ازای یک برابر درآمد سرانه یکسال عمر با کیفیت 
ایجاد کند، آن را قبول می کنند. البته در برخی موارد با توجه 
به اولویت کشورها می توان تا سه برابر درآمد سرانه هم 
این اقدام را انجام داد. در کشور ما یک برابر درآمد سرانه 
۵۰۰۰ دالر و سه برابر آن ۱۵ هزار دالر است. بنابراین 

تا سه  دو  ازای  به  که  دارند  درمان هایی وجود 
ماه افزایش بقا چند صدهزار دالر هزینه دارند 
یا به ازای هر سال افزایش عمر باید ۷۰۰ هزار 
دالر برایشان هزینه شود. این در حالیست که این 
هزینه در وسع هیچ بیمه و خانواده ای نیست. به 
همین دلیل هم همه کشورها محدودیتهایی را در 
این زمینه گذاشته اند و می گویند اگر چنین پولی 

دارید آن را در پیشگیری هزینه کنید.«
وی در پاسخ به سوالی درباره محرومیت دو 
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به 
دلیل حضور در تجمعات صنفی گفت: »درباره 
اتفاقاتی که در دانشگاه ها رخ می دهد، مراجع الزم 
در داخل دانشگاه رسیدگی می کنند و احکامی را 
صادر می کنند که قابل پیگیری است. البته من در 
این مورد اطالعی ندارم، اما اگر چنین موضوعی 

باشد آن را رسیدگی می کنیم.«

کمک های مردمی و واکسن اچ پی وی
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی 
درباره کمک هایی که برای واکسن اچ پی وی جمع آوری 
شده است، گفت: »این واکسن جزء برنامه های کشوری بر 
مبنای تولید داخلی است و فردی هم کمک های مردمی را 
جمع آوری نکرده، بلکه این کمک ها توسط برنامه تلویزیونی 
جمهوری اسالمی ایران جمع آوری شده و تا ریال آخر به 
انستیتو پاستور داده می شود.« حریرچی در پاسخ به سوالی 
درباره افزایش ۹ درصدی قیمت دارو در سال جاری گفت: 
»باید توجه کرد که سبد دارویی کشور به طور متوسط ۹ 
درصد افزایش قیمت پیدا می کند. البته این موضوع برای 
همه داروها نیست بلکه برخی داروها دچار کاهش قیمت 
شده، برخی زیر ۹ درصد افزایش پیدا می کنند و برخی اقالم 
دارویی هم افزایش قیمت باالی ۹ درصد خواهند داشت. 
در زمینه تجهیزات پزشکی نیز در اکثر موارد افزایش قیمت 
نداریم.« معاون کل وزارت بهداشت درباره وضعیت ابتال 
به تب کریمه کنگو در کشور نیز گفت: »طبق آماری که تا 
ساعت ۹ دیشب داده شده، در کل کشور طی امسال، ۳۴ 
مورد ابتال به تب کریمه کنگو داشتیم که سه مورد از آنها 
فوت کردند که البته هر سه تن نیز بیماری زمینه ای داشته اند. 
در این زمینه توصیه های الزم بهداشتی اعالم شده که باید 
مردم آنها را رعایت کنند. باید توجه کرد که عمده افرادی 
که با دام تماس مستقیم دارند و یا اقدام به ذبح دام می کنند، 
در معرض این بیماری هستند.« وی درباره برخی تخلفات 
در زمینه افزایش قیمت داروها گفت: »اینکه برخی داروها 
را دو برابر قیمت بفروشند، تخلف است. متاسفانه برخی 
در کشور می گویند اگر فالن دارو را بفروشیم باید آن را 
با قیمت بیشتری بخریم. تعدادی از واردکنندگان و توزیع 
کنندگان هم می خواهند از مابه التفاوت قیمت ارز هم سود 
کنند. این اقدام تخلف است و مردم حتما این موضوعات 

را به سامانه ۱۹۰ اطالع دهند.«

استقرار تیم های شناسایی و درمان 
تب کنگو در روستاها

از  »اطالع رسانی  بهداشت مجلس گفت:  کمیسیون  عضو 
عالئم بیماری تب کریمه کنگو می تواند مانع از گسترش 

این بیماری و مرگ و میر ناشی از آن شود.«
محمد حسین قربانی در واکنش به آمار ارائه شده از سوی 
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
مبنی بر اینکه ۳۳ نفر در کشور به تب کریمه کنگو مبتال 
شده و ۳ نفر در اثر ابتال به این بیماری جان خود را از 
مراجعه  تعداد  اساس  بر  آمار  »این  گفت:  داده اند،  دست 
بیماران مبتال به این بیماری به مراکز درمانی به دست آمده 
و این امکان وجود دارد که تعداد مبتالیان به این بیماری 
بیشتر هم باشد.« وی ادامه داد: »آنچه در مورد بیماری تب 
کریمه کنگو اهمیت دارد اطالع رسانی در مورد این بیماری 
است، به ویژه در حوزه های عشایرنشین و روستایی که از 
برخی محصوالت استفاده شده یا اصول بهداشتی رعایت 
نمی شود و یا در معرض گزش برخی حشرات قرار دارند 

و از این طریق ویروس این بیماری وارد بدن می شود.«
قربانی یادآورشد: »هم اکنون حوزه سالمت باید از تمام 
ظرفیت های کشور به ویژه صدا و سیما و مراکز اطالع رسانی 
محلی و استانی در جهت انتقال اطالعات جامع در مورد 
این بیماری به مردم استفاده کند، چرا که تب کریمه کنگو 
بیماری بسیار خطرناکی است که اگر پیگیری نشود ممکن 
است منتهی به مرگ بیمار شود و نگرانی هایی را در این 
»البته مراکز  اظهار کرد:  ایجاد کند.« وی  زمینه در کشور 
بهداشت از جمله خانه های بهداشت و پزشک خانواده در 
تمام استان ها و مناطق روستایی در سطح گسترده وجود 
دارد، بنابراین پیشنهاد می شود افرادی که عالئم این بیماری 
را دارند به پزشک خانواده خود و یا حتی به بهورزان در 
مناطق روستایی که در رابطه با این بیماری اطالعات الزم 
را دارند، مراجعه کنند تا به سرعت در جهت درمان این 

بیماری اقدامات الزم صورت بگیرد.«
عضو کمیسیون بهداشت  تاکید کرد: »البته استقرار تیم های 
بهداشتی و درمانی ازسوی وزارت بهداشت که در حوزه 
پیشگیری و درمان موثر بوده در مراکز استان ها و شهرستان ها 
به ویژه در روستاها و مناطق عشایرنشین که الزم است در 
آنها روند شیوع این بیماری پیگیری شود، ضروری است 
این موضوع  اگر  باید مورد توجه قرار بگیرد، چرا که  و 
پیش از این مدنظر قرار گرفته بود نباید در شرایط کنونی 

این میزان مرگ و میر را گزارش می کردیم.«

کدام بخش ها باید از خدمات بیمه 
سالمت محروم شوند

ارائه خدمات  نماینده مردم در مجلس دهم گفت: »عدم 
با  تاسیس  به داروخانه های جدید  بیمه سالمت  از سوی 
سیاست های مسئوالن ارشد این سازمان همخوانی ندارد.«

محمدجواد جمالی نوبندگانی در واکنش به چالش جدید 
ایجاد شده در حوزه درمان ناشی از عدم انعقاد قرار داد 
سازمان بیمه سالمت با داروخانه های جدید تاسیس که یکی 
از بازرسان انجمن داروسازان تهران از آن خبر داده است 
گفت: »این اقدام برخالف تفاهمی است که بین بیمه کنندگان 
و بیمه شوندگان صورت می گیرد، از سوی دیگر ممانعت 
از انعقاد قرار داد با مراکز درمانی و داروخانه های جدید 
و ایجاد محرومیت برای آنها ظلم به افرادی است که تازه 
فارغ التحصیل شده اند و حاضر هستند در چارچوب قانون 

با بیمه ها قرارداد ببندند.«
نماینده مردم فسا در مجلس دهم شورای اسالمی، ادامه 
داد: »اگر بیمارانی که به مراکز درمانی یا پزشکان حاذقی 
مراجعه کرده و نسخه دریافت می کنند از مراجعه به تمام 
چرا  است،  اشتباهی  اقدام  هم  شوند  محروم  داروخانه ها 
این نوع  بیمه کشوری بوده و حق  بیمه سالمت یک  که 

برخورد را ندارد.«
وی تصریح کرد: »بنده این احتمال را می دهم که برخی 
مسئوالن رده پایین تر بیمه سالمت چنین تصمیمی گرفته 
باشند، در غیر این صورت این نحوه برخورد با سیاست های 
وزارت بهداشت و مسئوالن ارشد بیمه سالمت که از آن 
اطالع دارم، همخوانی ندارد، ضمن اینکه اگر بیمه سالمت 
مشکلی در تامین اعتبارات دارد این راه حل مناسبی نیست 

که با خدمات دهندگان حوره سالمت قطع ارتباط کند.«
سالمت  بیمه  »هم اکنون  کرد:  تاکید  نوبندگانی  جمالی 
باید بیشتر تالش خود را در جهت نظارت بر اجرای نظام 
بی حد  نسخه نویسی های  با  برخورد  اعتباربخشی،  ارجاع، 
و حساب و ارتباطات ناسالم با خدمات دهندگان فعال در 
برخی آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها و مراکز ام آر آی و سی 
تی اسکن بکار بگیرند یا متخصصانی را بگمارند تا مانع 
از انجام عمل های جراحی بدون دلیل شوند، چرا که این 

موارد موجب نشتی منابع می شود.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآورشد: »هم اکنون 
مسئوالن بیمه سالمت باید با مراکز درمانی یا خدمات دهندگانی 
که تخلفی را مرتکب شده اند قطع ارتباط کنند، نه اینکه 
مراکزی که هنوز کار خود را آغاز نکرده اند و هیچ تخلفی 

را هم انجام نداده اند، از خدمات خود محروم کنند.«

خانهملت

کمبود ۵۷ قلم داروی خارجی در کشور

نشست دبیرخانه کمیته ملی بیماری های غیرواگیر با حضور 
گزارش  و  برگزار  اعضا  سایر  و  بهداشت  وزارت  معاونین 

کارگروه های این کمیته ارائه شد. 
به گزارش سپید باقر الریجانی نایب رییس کمیته ملی بیماریهای 
غیرواگیر در نشست دبیرخانه این کمیته با بیان اقدامات صورت 
غیرواگیر،  بیماریهای  از  پیشگیری  و  کنترل  در حوزه  گرفته 
اظهار داشت: »با تالش های صورت گرفته، اطالعات مرتبط 
با بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر آنها در سطوح ملی و 
استانی وجود دارد. بر همین اساس ضروری است برنامه ریزی 
الزم برای جمع آوری اطالعات و محاسبات مورد نیاز در سطح 
شهرستان ها نیز صورت گیرد.« الریجانی در ادامه افزود: »همانطور 
که وجود اطالعات در برنامه ریزی های مرتبط با بیماری های 
غیرواگیر اهمیت دارد، الزم است برای توسعه برنامه ریزی های 
استانی دوره های آموزشی مرتبط با پیشگیری و کنترل بیماری های 

غیرواگیر برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز برگزار شود.«
نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر با اشاره به اقدامات انجام 
بین  سه جانبه ای  همکاری  »تفاهم نامه  کرد:  تصریح  زمینه،  این  در  شده 
بهداشت درخصوص  آموزشی وزارت  بهداشت، درمان و  معاونت های 
فعالیت کلینیک های دیابت در بیمارستان های آموزشی منعقد شد که اجرای 
آن می تواند اثرات چشمگیری در کنترل بیماری دیابت داشته باشد.« وی 
با بیان اینکه ضروری است نقش سطوح مختلف نظام سالمت در کنترل و 
پیشگیری از بیماری های غیرواگیر ازجمله دیابت مشخص شود، خاطرنشان 
کرد: »گسترش نظام ثبت دیابت کشور از طریق همکاری علمی با کشور 
سوئیس، اقدامی بود که طی چندماه گذشته در کارگروه دیابت و عوامل 

خطر متابولیک پیگیری شده است.«
الریجانی با اشاره به اهمیت نقش بیماران در کنترل بیماری خود، 
گفت: »باید بسته های آموزشی برای بیماران درخصوص بیماری های 
این  کنترل  در  شایانی  می تواند کمک  امر  این  تدوین شود.  غیرواگیر 

بیماری ها و عوارض ناشی از آن داشته باشد. «
در ادامه این نشست هریک از کارگروه های کمیته ملی بیماری های 
غیرواگیر با ارائه گزارشی، پیشنهاداتی درخصوص تسهیل اجرای سند ملی 

کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر ارائه کردند.
ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت نیز در ادامه این نشست، با تاکید 
بر لزوم تعامالت برون بخشی برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر گفت: 
»باید از ظرفیت دستگاه های دیگر به ویژه در حوزه پیشگیری بهره برداری 
شود.« وی به نقش مردم و مجامع استانی در پیشگیری از بیماری های 
غیرواگیر اشاره کرد و گفت: »یکی از برنامه هایی که الزم است در این 
راستا پیگیری شود، برنامه ریزی برای مشارکت ساختارمند مردم  و تشکیل 

کانون های سالمت محله ها و همچنین مجامع استانی است.«
محمد آقاجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز گفت: 
»تعامالت درون بخشی و همکاری  معاونت های مختلف وزارت بهداشت 
در پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر یکی از الزاماتی است که باید 

به آن توجه شود و تاکنون نیز همکاری خوبی در این زمینه 
صورت گرفته است. الزم است در چارچوب های ملی ارائه 
خدمات در حوزه های مختلف نیز نقش هریک از معاونت ها و 

نهادهای مرتبط مشخص شود.«
علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت هم در بخش 
دیگر این نشست با ارایه گزارش  کارگروه سبک زندگی سالم، 
اظهار داشت: »برنامه ایراپن در چند شهر به صورت پایلوت 
اجرا شده و باتوجه به تجاربی که در این زمینه حاصل شده الزم 
است ضمن بازنگری برنامه، اجرای آن توسط تمامی دانشگاه های 
علوم پزشکی پیگیری شود.« رضا ملک زاده معاون تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشت نیز با اشاره به اینکه عوامل مختلفی 
در ابتالی افراد به سرطان موثر هستند، گفت: »چارچوب ملی 
ارائه خدمات سرطان در دست تدوین است و در این سند به 

تمامی عوامل مرتبط توجه می شود.«
مریم حضرتی  معاون پرستاری وزارت بهداشت هم از تشکیل کارگروه 
آموزش پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در این معاونت خبر داد و 
یادآور شد: »آیین نامه هایی در رابطه با آموزش های مرتبط با بیماری های 
غیرواگیر تدوین شده و همکاری هایی با معاونت اجتماعی درخصوص 

برنامه های آموزش خودمراقبتی صورت گرفته است.«
  بنابرا اعالم پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت، در پایان این نشست 
نیز نیلوفر پیکری دبیر دبیرخانه کمیته ملی بیماری های غیر واگیر با اشاره 
به ارائه گزارش عملکرد ایران در کمیسیون بیماری های غیر واگیر سازمان 
جهانی بهداشت، گفت: »در این کمیسیون توصیه هایی به کشورهای عضو 
شده که از آن جمله می توان به تاکید بر تعهد سیاستگذاران، اولویت بندی 
با مشارکت ذی نفعان، پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در راستای 
اهداف پوشش همگانی سالمت، همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه، 
سرمایه گذاری خاص در راستای پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر 

و ارزیابی اقدامات در سطوح مختلف اشاره کرد. 

با حضور معاونین وزارت بهداشت و دیگر اعضای دبیرخانه کمیته ملی بیماری های غیرواگیر مطرح  شد

راهکارهایی برای اجرای سند ملی کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر

شماره ۱۲۳۷ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
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