
مدیرکل اعتباربخشی  وزارت بهداشت از تذکر به افراد شاخص پزشکی خبر داد

مدیرکل نظارت بر اعتباربخشی و امور 
درمان معاونت درمان وزارت بهداشت 
از احصاء ۱۶ مورد تخلف تعرفه ای در 
و  داد  خبر  خصوصی  بیمارستان های 
گفت: »یکی از برنامه هایمان این است 
که صورت حساب های واحد الکترونیک 
بروز  از  پیشگیری  در  که  باشیم  داشته 
تخلف بسیار موثر است. با این اقدام هم 
به عنوان  بهداشت  بیمار و هم وزارت 
صورت حساب  این  به  می توانند  ناظر 

باشند.« الکترونیک دسترسی داشته 
ایسنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
وضعیت  درباره  عسگری  علیرضا 
بیمارستان های  در  تعرفه ای  تخلفات 
بررسی هایی  »با  گفت:  خصوصی، 
جنس  از  مورد   ۱۶ دادیم  انجام  که 
آنها  و  شد  احصاء  تعرفه ای  تخلفات 
ابالغ  خصوصی  بیمارستان های  به  را 
کردیم تا از بروز آنها جلوگیری کنند. 
تا  می کنیم  نظارت  دائما  حال  عین  در 
نظارت های  شوند.  رفع  مشکالت  این 
می شود  انجام  دوره ای  صورت  به  ما 
شدید  تخلفات شان  که  جاهایی  در  و 

ناظر مقیم که  نام  به  ایجاد کردیم  است، ساختاری 
نظارت ها را مداوم انجام می دهد.«

وی با بیان اینکه یک سری برنامه های نظارتی را 
برای آینده در دست اجرا داریم، افزود: »به عنوان 
صورت  که  است  این  برنامه هایمان  از  یکی  مثال 
در  که  باشیم  داشته  الکترونیک  واحد  حساب های 
پیشگیری از بروز تخلف بسیار موثر است. بر این 
بیماران صادر  برای  که  اساس صورت حساب هایی 
این  باید یک فرمت واحد داشته باشند و  می شود، 

فرمت واحد در یک اپلیکیشن موجود باشد و بتوان 
صورت حساب را با قیمت واقعی خدمت مقایسه کرد 
و در نتیجه ما هم روی آن نظارت خواهیم داشت. 
البته با این اقدام هم بیمار و هم وزارت بهداشت به 
عنوان ناظر می توانند به این صورت حساب الکترونیک 
دسترسی داشته باشند. باید توجه کرد که چنین اقداماتی 

منجر به ایجاد شفافیت در بیمارستان ها می شود.«
اینکه ایجاد صورت حساب های  بیان  با  عسگری 
»بعد  داد:  ادامه  استارت خورده است،  الکترونیک  

پایلوت اجرا  از بررسی های الزم آن را به صورت 
می کنیم. از طرفی باید بسترهای آی تی و امنیتی آن 
وزارت  تعرفه  اداره  هم  فراهم شود.  کامل  به طور 
بهداشت و هم بخش آی تی وزارتخانه در حال انجام 
این اقدامات هستند. در صورتی که صورتحساب های 
بیمارستانی الکترونیکی شوند، می توان آن را جایگزین 
البته  کرد.   و...  فیزیکی  ادواری،  نظارت های  تمام 
در حال حاضر بازدیدهای ادواری جدی بر حسب 
از  می آوریم.  عمل  به  کردیم،  احصاء  که  تخلفاتی 

 ۱۹۰ شماره  طریق  از  هم  مردم  طرفی 
می توانند به ما در شناسایی تخلفات و 

برخورد با آنها کمک کنند.«

تذکر به افراد شاخص پزشکی
مدیرکل نظارت بر اعتباربخشی و امور 
بهداشت  درمان معاونت درمان وزارت 
درباره وضعیت تخلفات تعرفه ای در بخش 
دولتی و خصوصی نیز گفت: »در بخش 
دولتی به جرات می توان گفت که تخلفات 
مگر  شده اند،  کنترل  خوبی  به  تعرفه ای 
اینکه کسی مثال نقض آن را بیاورد. در 
بخش دولتی این شفافیت وجود دارد و 
هیچکس از تعرفه دولتی شاکی نیست. اما 
در مطب ها این تخلفات همچنان گزارش 
می شود. بیشترین موارد تخلفی هم که در 
مطب ها دیده می شود، تخلفات ویزیت 
است که البته در همین زمینه هم ورود 
جدی داشته ایم و حتی به افراد شاخص 
حوزه پزشکی هم تذکر داده و متخلفین 
را به تعزیرات حکومتی معرفی کرده ایم.«
مردم  اینکه  بر  تاکید  با  عسگری 
کمک  ما  به  حوزه ها  این  در  می توانند 
کنند، اظهار کرد: »به هر حال ما استانداردهای ویزیت 
را اعالم کردیم و مشخص است که هر پزشک چه 
مبلغی را باید به عنوان ویزیت از بیمار دریافت کند، 
گرفت،  شده  تعیین  مبلغ  از  بیشتر  کسی  اگر  حال 
تخلف کرده و مردم هم باید در شناسایی متخلف به 
ما کمک کنند. به هر حال یکی از منابع اطالعاتی ما 
مردم هستند. بنابراین در این حوزه حساسیت وجود 
دارد و مردم باید حق طبیعی خود را بدانند و نسبت 

به آن اقدام کنند.«

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان:

تشکیل داروخانه های زنجیره ای 
به نفع مصرف کننده است

داروخانه های  تشکیل 
زنجیره ای به نفع مصرف کننده 
کمیسیون  سخنگوی  است 
مجلس  درمان  و  بهداشت 
تشکیل  اینکه  بیان  با 
به  زنجیره ای  داروخانه های 
است،  کننده  مصرف  نفع 
گفت: »با ایجاد داروخانه های 
در  دارو  فروش  زنجیره ای 

کشور معنادارتر می شود.«
حیدرعلی عابدی درباره ایجاد داروخانه های زنجیره ای درکشور، 
گفت: »ایجاد داروخانه های زنجیره ای در کشور موضوعی کامال 
را  این موضوع  مفهومی  منظر  از  بنده  بنابراین  تخصصی است 

مورد بررسی و واکاوی قرار می دهم.«
نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
داروخانه ها هزینه های  از جمله  زنجیره ای  فروشگاه های  ایجاد 
فروش را با کاهش روبرومی کند تصریح کرد: »ایجاد فروشگاه های 

زنجیره ای عاملی برای متمرکز شدن بر روی منابع است.«
داروخانه داران،  نفراز  اگر5۰  مثال  »بطور  افزود:  عابدی 
داروخانه ها را به سبک زنجیره ای اداره  کنند، می توان درهزینه ها 
صرفه جویی کرد و این در حالی است که داروخانه داران با این 
اوصاف می توانند بر طبق مصرف ماهیانه، هفتگی ، دارو را از انبار 
دارو تحویل بگیرند بنابراین نگهداری داروهای خاص نیز با  این 

شرایط با سهولت باالتری همراه خواهد بود.« 
وی ادامه داد: »با تشکیل داروخانه های زنجیره ای، دارو در 
این شرایط روند  توزیع  با  بیماران می رسد زیرا  به  زمان مقرر 
دارو نیز در داروخانه ها  بهبود بخشیده می شود و دارو تا قبل  از 
رسیدن به تاریخ فروش در معرض فروش قرار می گیرد و این 
در حالی است که با ایجاد داروخانه های زنجیره ای فروش دارو 
معنا دارتر می شود تا اینکه به صورت جزیره ای داروخانه ها در 

راستای فروش عمل  کنند.«
 سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس بابیان اینکه ایجاد 
تمام  مصرف کننده  نفع  به  کشور  در  ای  زنجیره  داروخانه های 
به طریق  یادآورشد: »زمانی که داروخانه ها در کشور  می شود، 
از جمله  به طور حتم هزینه های جاری  اداره  شوند،  زنجیره ای 

انبارداری دارو نیز با کاهش روبرو می شود.«

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس خبر داد

کمبـود ۴ هزار تخت بیمارستانی 
در شـهر تهـران

تخت  هزار   ۱۰ کمبود  از 
تهران  استان  در  بیمارستانی 

خبرداد.
زمانی  علیجانی  محسن 
برخی  جدی  مشکل  درباره 
درحوزه  تهران  مناطق 
بیمارستان، گفت: »به طور کلی 
شهر تهران و شهرستان های 
تخت  کمبود  با  اطراف 
هستند،  مواجه  بیمارستانی 
شاخص های شهر تهران و استان درحوزه درمان و بخش های 
دیگر از بسیاری از مناطق محروم کشور پایین تر است؛ به ویژه 
در شرق و یا جنوب شهر تهران مشکالت درمانی وجود دارد.«
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه وزارت بهداشت و درمان 
باید از اعتبارات دولتی و ازظرفیت بخش خصوصی برای رفع 
مشکالت بیمارستانی استان تهران و ساخت درمانگاه استفاده کند، 
افزود: »البته هم افزایی بخش های مختلف دراین حوزه بسیار 
مهم است، به عنوان مثال وزارت بهداشت می تواند از ظرفیت های 
سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، وزارت نفت و بانک ها 

نیز در این حوزه استفاده کند.«
وی تاکید کرد: »شهرداری ها می توانند درحوزه سالمت وارد 
بیمارستان را  نیاز برای ساخت درمانگاه و  شده و زمین مورد 
بنابراین وزارت  قرار دهند،  اجتماعی  تامین  اختیار سازمان  در 
بهداشت باید پایش ، نظارت و امکان سنجی برای این بخش را 
انجام دهد؛ ضمن اینکه بخش خصوصی هم می تواند به این 

حوزه ورود کند.«
 ۱۰ از  بیش  کمبود  تهران  استان  در  اینکه  بیان  با  علیجانی 
هزار تخت بیمارستانی وجود دارد، گفت: »از این میزان نزدیک 
به 4 هزار تخت مربوط به شهر تهران می شود، البته کمیسیون 
بهداشت ودرمان تاکنون جلساتی با حضور متولیان این بخش 
افزایش هم  و  بیمارستانی  برای رفع مشکل کمبود تخت های 
افزایی میان دستگاه ها برگزار کرده است؛ متاسفانه موازی کاری 
میزان  به کمترین  باید  که  دارد  میان دستگاه ها وجود  بسیاری 

کاهش پیدا کند.«
»می توان  افزود:  بهداشت و درمان مجلس،  عضو کمیسیون 
با هم افزایی و نقش محوری و تولیت وزارت بهداشت ودرمان، 

شهرداری را به بخش سالمت سوق داد.«

خانه ملت

احصای ۱۶ تخلف تعرفه ای در بیمارستان های خصوصی  

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »تنظیم خانواده 
لزوما به معنای کنترل و کاهش موالید نبوده و قطعا سیاست های جمعیتی 

مناسب و توسعه همه جانبه نیاز امروز کشور است.«
سیدمرتضی خاتمی گفت: »رشد بی رویه جمعیت و گاه کاهش رشد در 
مقاطعی باعث شده توجه به اتخاذ سیاست های جمعیتی مناسب اهمیت 
یابد. اتخاذ این سیاست ها به همراه توسعه همه جانبه می تواند جامعه را 
توانمند و پویا نماید.« نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به عوامل موثر بر رشد جمعیت جهان افزود: »رشد 
جمعیت انسانی نیز همانند جمعیت سایر گونه های موجودات نمی تواند 
علی نهایت افزایش یابد و به دلیل محدودیت منابع که در واقع یک عامل 
جبری است محدود می گردد. ولیکن جمعیت جامعه انسانی در جهان و 
یا هر منطقه به دلیل جمعیت پایه موجود و ترکیب سنی، ازدواج و تمایل 
به خانه دار شدن، تمایل به تعدد فرزند و سیاست های تنظیم جمعیت 
می تواند تغییر نماید.« نائب رئیس فراکسیون خانواده مجلس افزود: »در 
هر کشور بسته به رشد کنونی و روند افزایش جمعیت و نیز منحنی و یا 
هرم جمعیتی سیاست های متفاوتی اجرا می شود. به عنوان مثال در چین 
در نیمه اول قرن گذشته سیاست بر کنترل و کاهش فرزند آوری بوده 
ولی در انتهای قرن سیاست به تشویق به فرزند آوری تغییر نموده است. 
در حال حاضر اکثر کشورهای اروپایی و حتی کانادا سیاست تشویق 

را در پیش گرفته اند. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای 
آفریقائی و آمریکای جنوبی هنوز سیاست بر کاهش فرزندآوری استوار 
است. در دوران گذار جمعیتی، الزم است سیاست ها به تدریج از کنترل 

به سمت تشویق تغییر پیدا کند.«
وی با اشاره به روند جمعیتی و سیاست های گذشته گفت: »قبل از دهه 
پنجاه، به دلیل فراوانی مرگ و میر به خصوص در سنین نوزادی وکودکی به 
صورت معمول و مرسوم خود به خود افزایش موالید صورت می گرفته و 
به تدریج با بهبود وضعیت بهداشت و به خصوص از دهه شصت که یک 
گره جمعیتی ناشی از افزایش کودکان بروز نموده و ساختار و ترکیب هرم 
جمعیتی موجب شده بود تا سیاست ها بر کنترل جمعیت بوده ولی به تدریج 
و ورود به دوران گذار و نیز در شرایط کنونی می بایست سیاست های 
تنظیم جمعیتی روند افزاینده ولی برنامه ریزی و کنترل شده را مد نظر 
قرار دهد. تا از افزایش نرخ سرباری و کاهش نرخ جمعیت مولد در 
آینده پیشگیری شده و در آینده برای بازنشستگان جایگزین بوجود آید. 
البته این مستلزم ایجاد بسترهای الزم از جمله تسهیالت مورد نیاز است. 
چراکه امکان جایگزینی با روش مهاجرت پذیری فراهم نیست؛ اگرچه باید 
به آن نیز فکر کرد. کاری که اکثر کشورهای پیشرفته با پذیرش مهاجرین 
انتخاب شده و برگزیده انجام می دهند. الزم به توضیح است چنانچه 
به این امر مهم پرداخته نشود، مجبوریم در آینده همانند فرانسه سن 

بازنشستگی را باال ببریم.« خاتمی گفت: »تنظیم خانواده لزوما به معنای 
کنترل و کاهش موالید نیست بلکه فاصله گذاری بین موالید، برنامه ریزی 
برای حاملگی و فرزندآوری، پیشگیری از حاملگی های ناخواسته و نیز 
کنترل حاملگی های پر ریسک و نیز برنامه های پیشگیری از مرگ و میر 
مادر و نوزاد را نیز شامل می شود. لذا از این منظر تنظیم خانواده همواره 
می بایست مد نظر باشد. حتی سیاست های تشویقی موالید نیز خود 
نوعی تنظیم خانواده است.«  نائب رئیس کمیسیون بهداشت در پایان با 
اشاره به سیاست های کلی جمعیت ابالغی مقام معظم رهبری گفت: 
»این سیاست ها براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی در سال ۹۳ 
در ۱4 بند ابالغ شد و براساس آن ارتقاء، پویایی، بالندگی و جوانی 
جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی مورد اشاره 
بوده است . اما افزایش جمعیت با تاکید بر ارائه آموزش های مناسب ، 
نهادینه سازی سبک زندگی اسالمی – ایرانی ، ارتقاء امید به زندگی ، تکریم 
سالمندان ، توانمندسازی جمعیت در سن کار، حفظ و جذب جمعیت در 
روستاها و مناطق مرزی، مدیریت مهاجرت به داخل و خارج، استفاده 
از ظرفیت های ایرانیان مقیم خارج و رصد مستمر سیاست های جمعیتی 
بوده است تا از افزایش بی کیفیت جمعیت جلوگیری شده و رشد و 
توسعه همه جانبه شکل گیرد. امید است این سیاست های هوشمندانه 

با تالش همه قوا و مردم به نحو مناسب عملیاتی شود.«

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آیت اهلل العظمی بروجردی)ره( 
بروجرد به عنوان اولین بیمارستان این شهرستان که پس از انقالب 

اسالمی ساخته شده است با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد.
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
این بیمارستان با ظرفیت 22۹ تخت بیمارستانی در زمینی به مساحت 
۳2 هزار متر مربع و زیربنای 2۱45۰ متر مربع در ۶ طبقه ساخته شده 
است. عملیات ساخت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آیت 
اهلل العظمی بروجردی)ره( بروجرد از آبان ماه سال 8۶ آغاز شده بود 
و با اعتباری بالغ بر ۹4 میلیارد تومان ساخته و تجهیز شده است. 
از بخش های این بیمارستان می توان به اورژانس، عفونی، داخلی 
زنان و مردان، نورولوژی، فوق تخصصی آنکولوژی، فوق تخصصی 
رادیولوژی،  آزمایشگاه،  و گوارش، آی سی یو، سی تی اسکن،  ریه 

سونوگرافی و آندوسکوپی اشاره کرد.
براساس اعالم پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت، بیمارستان 

آیت اهلل العظمی بروجردی)ره( بروجرد اولین بیمارستان ساخته شده پس 
از انقالب اسالمی و سومین بیمارستان بروجرد پس از بیمارستان های 
شهید چمران ) با قدمت 5۰ ساله( و امام خمینی)ره( )با قدمت ۱۰۰ 
ساله( به حساب می آید. شهرستان بروجرد با جمعیت 4۰۰ هزار نفری 

در فاصله ۱۰۶ کیلومتری خرم آباد واقع شده و دومین شهرستان پر 
جمعیت استان لرستان است.

بروجردی: رابطه پزشک و بیمار در کشور مطلوب نیست
با  اسالمی  مجلس شورای  در  اشترینان  و  بروجرد  مردم  نماینده 

بیان اینکه متاسفانه رابطه پزشک و بیمار در کشور مطلوب نیست، 
گفت: »این درحالیست که پزشک باید با بیمار ارتباط معنوی برقرار 

کند و وقت بگذارد.« 
عالءالدین بروجردی در مراسم افتتاح بیمارستان آیت اهلل بروجردی 
اظهار کرد: »مردم ده ها سال است منتظر چنین روزی بودند چرا که 
بیمارستان مدرن و شکیل بروجرد راه اندازی شده است.« وی اضافه 
کرد: »بیمارستان های فعلی بروجرد آثار تاریخی بشمار می روند و غیر 
متناسب با نیازهای مردم شهرستان هستند.« این عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: »بروجرد شهر فرزانگان 
است و در دنیا با شخصیت برجسته آیت اهلل بروجردی شناخته شده 
است.« وی اضافه کرد: »بارها درخواست ایجاد دانشکده علوم پزشکی 

را کرده ایم که محقق نشده و این مهم نیاز مبرم شهرستان است.«
بروجردی با بیان اینکهدر شهرستان نیازمند پزشکان متخصص 
هستیم، گفت: »سطح پزشکی ما بسیار باال رفته و باید ظرفیت سازی 
کرد تا بسیاری از پزشکان خارج از کشور برگردند و به مردم خدمات 
بدهند.« وی بر رفع هر چه سریعتر نواقص بیمارستان آیت اهلل بروجردی 
تاکید کرد و با بیان اینکه آموزشی شدن این بیمارستان بسیار ضروری 

است، افزود: »طرح تکمیلی این بیمارستان باید انجام شود.«

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

تنظیم خانواده لزوما به معنای کاهش موالید نیست

با حضور وزیر بهداشت؛

اولین بیمارستان بروجرد پس از انقالب اسالمی به بهره برداری رسید
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