
معاونسازمانمدیریتوبرنامهریزی:

برنامه ریزی   و  مدیریت  سازمان  معاون 
گفت: »متاسفانه طرح تحول درمان محور 
شد و موضوع سالمت محور و پیشگیری 
محور مدنظر قرار نگرفت. همچنین به جای 
اینکه این طرح خدمت محور باشد پزشک 
محور شد. از طرفی بخش خصوصی نیز 
لطمه دید و در این طرح به آن نپرداختیم.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، سعید 
مجموعه  از  نشست  نخستین  در  نمکی 
نشست های موضوعی نظام سالمت انجمن 
پزشکان عمومی ایران اظهار داشت: »در 
سال های پس از انقالب ایران دستاوردهای 
بزرگی در حوزه بهداشت داشته و شاهد 
کاهش  و  واکسیناسیون  روند  افزایش 
بیماری های واگیردار بوده ایم.« وی افزود: 
این  به دست آوردن  »دو عامل مهم در 
عمومی  پزشکان  و  بهورزان  دستاوردها 
بوده که گرانقدر هستند و کم هزینه ترین 
بخش در اقتصاد سالمت با اثربخشی باال 

بشمار می روند.« 
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
ادامه داد: »با همکاری این دو قشر 6 بیماری 
مهلک را با واکسیناسیون ایمن کردیم و 

آن زمان با 5 دالر یک دوره کامل واکسیناسیون انجام 
می د ادیم. البته امروز بیماری ها از سمت واگیردار به 
سوی بیماری های غیرواگیر پیش رفته و برنامه ها متناسب 

با این مساله شده اند.«
نمکی بیان داشت: »اگر همه منابع را هم به سمت 
درمان ببریم جواب نمی گیرم چرا که اکنون وزارت 
بهداشت کمترین اثر را در کنترل بیماری ها دارد و مردم 
همچنین سایر بخش ها در کنترل بیماری های غیرواگیر 
همچون دیابت و سرطان و یا حتی تصادفات نقش 

بیشتری را دارا هستند.«
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی یادآور شد: 
 CCU یک شب در ارزان ترین کشور بیماری که در«

بستری شود هزینه و خرج آن معادل واکسیناسیون یک 
روستا بوده و حتی یک دوره شیمی درمانی خرج آن 
معادل واکسیناسیون یک شهر بود. بنابراین پزشکان 
عمومی در مدیریت این چالش های هزینه خیز می توانند 

نقش زیادی داشته باشند.« 
 وی گفت: »با تغییر نرخ ارز از سال 92 درمان 
پرداخت آن برای مردم کمرشکن شد که با اجرای طرح 
تحول تالش هایی صورت گرفت که پرداختی از جیب 
مردم کاهش یابد ولی چهار مقدمه طرح تحول شامل 
پزشکی خانواده، سیستم ارجاع، پرونده الکترونیک و 

راهنماهای بالینی مدنظر قرار نگرفت.« 
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره اینکه 

از خرداد ماه سال 94 ما این مشکالت را مطرح کردیم 
گفت: »متاسفانه طرح تحول درمان محور شد و موضوع 
سالمت محور و پیشگیری محور مدنظر قرار نگرفت. 
همچنین به جای اینکه این طرح خدمت محور باشد 
پزشک محور شد. از طرفی بخش خصوصی نیز لطمه 

دید و در این طرح به آن نپرداختیم.« 
نمکی با بیان اینکه تشکیالت ما در نظام سالمت باید 
مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: »آینده آموزش، پژوهش 
و بهداشت غرق در چاه درمان می شود و ما این هشدار 
را داده و این کار خطای استراتژیک است.«  وی افزود: 
»کیفیت زندگی ناصحیح ، تغذیه نادرست و چاقی فرد 
را کاندید بیماری هایی همچون دیابت و مشکالت قلبی 

اکنون  اینکه  می کند و در آینده به دلیل 
 ICU و CCU کودکان چاق زیادی داریم
های ما بسیار شلوغ است و این در حالی 
بوده که با ورود پزشکان عموی و آموزش 
مردم می توان از این مساله پیشگیری کرد.«  
نمکی اظهار داشت: »مساله سالمندان نیز 
بوده و در صورت عدم  موضوع جدی 
توجه به آن هزینه های سنگینی را خواهد 
داشت. از طرفی سالمندان ما افسرده اند چرا 
که معتقد بوده جوانی نکرده پیر شده اند 
و درمان این سالمندان هزینه برتر است.« 
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
سالمندان  سالمت  مدیریت  »در  گفت: 
را  مشکل  متخصصین  با  فقط  نمی توان 
حل کرد و پزشکان عمومی باید ورود یابند.« 
 نمکی گفت: »از طرفی 12 میلیون نفر 
جمعیت کشور در حاشیه  شهرها بوده که 
خشکسالی و اقتصاد به هم ریخته روستاها 
دستان  با  که  شده  آنها  مهاجرت  سبب 
باید مشکالت  توانمند پزشکان عمومی 

را در این زمینه مرتفع کند.« 
موضوع  »در  کرد:  خاطرنشان  وی   
عمومی  پزشکان  نیز  روان  بهداشت 
می توانند ورود یابند و برخی از مردم ما اندوهگین 
بوده و این مساله در شیوع سرطان و بروز آن تاثیرگذار 

بوده.« 
را  بیمارستانی  تخت های  »افزایش  گفت:  نمکی 
چندان من موافق آن نیستم چرا که یک میلیارد تومان 
حداقل هزینه داشته و در صورتی که اگر همین بودجه 
را صرف پیشگیری از بیماری ها و اقدام در سطح یک 
کنیم موفق تر خواهیم بود.«  وی گفت: »این مساله توسط 
پزشکان عمومی قابل انجام بوده و سبب می شود فرد 
کارش به CCU  و ICU نکشد و درواقع این زمان 

می توان گفت که موفق عمل کرده ایم.« 

معاوناجتماعیوزیربهداشت:

پنـج میلیون ایرانی دیابت دارنـد
معاون اجتماعی وزیر بهداشت گفت: »در حال حاضر پنج میلیون 
ایرانی به بیماری دیابت مبتال هستند و به همین تعداد نیز افرادی 

در آستانه ابتال به این بیماری هستند.«
از  تقدیر  همایش  در  ایازی  محمد هادی  سپید،  گزارش  به 
خیران حوزه سالمت شهرستان سبزوار اظهار کرد: »حدود نیمی 
از جمعیت مبتال به دیابت از بیماری خود مطلع نیستند.« وی 
عنوان کرد: »ناآگاهی از بیماری دیابت سبب بروز نابینایی، معلولیت 
و قطع عضو می شود که هم برای خود آن ها، خانواده و جامعه 
مشکالتی را به همراه دارد.« ایازی در ادامه تصریح کرد: »حدود 
۷۰ هزار نیکوکار در 6۰۰ سازمان مردم نهاد در حوزه سالمت 
فعالیت دارند و ۸۷5 خیریه سالمت، 4۰۰ درمانگاه خیریه و 4۰ 

بیمارستان خیریه در سطح کشور وجود دارد.«
معاون اجتماعی وزیر بهداشت با اشاره به افزایش بیماری ها 
غیرواگیردار در جامعه افزود: »اجتماعی شدن سالمت از اولویت های 
وزارت بهداشت در دولت دوازدهم است. در مقوله اجتماعی 
شدن سالمت، نقش و مشارکت مردم بسیار موثر است و این 
موضوع به افزایش سواد سالمت و سبک زندگی مناسب کمک 
وزارت  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر  اجتماعی  معاون  می کند.« 
بهداشت به تنهایی متولی امر سالمت نیست، گفت: »مشارکت 
مردم در حوزه سالمت سبب کاهش بیماری ها و هزینه های درمان 
می شود.« ایازی با اشاره به ضرورت آموزش سبک زندگی به 
مردم گفت: »اجتماعی کردن سالمت کمک می کند مردم بیمار 
مناسبی  زندگی  بتوانند  بیماری  بروز  صورت  در  یا  و  نشوند 
داشته باشند. برای اجتماعی شدن سالمت در مرتبه نخست باید 
مردم خود به فکر سالمت باشند و آنگاه دستگاه ها در این حوزه 

همیاری داشته باشند.«
گفت:  نیز  سبزوار  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  ادامه  در 
»بیماری های غیر واگیر دار بیشترین عامل مرگ و میر و بیشترین 
کاهش  راه های  از  یکی  که  هستند  درمانی  مراکز  به  مراجعان 
مسلم  علیرضا  است.«  سالمت  کردن  اجتماعی  بیماری ها،  این 
این  در  اجتماعی سالمت  معاونت  راه اندازی  »با  کرد:  تصریح 
شهرستان ، شاخص های سالمت منطقه ارتقا می یابد. امسال دو 
مرکز همراهسرای بیماران - مراکز آموزشی درمانی واسعی و شهید 
بهشتی که با کمک خیران نیک اندیش در 24 واحد مسکونی و 
هزینه 1۸ میلیارد ریال - بهره برداری شد.« به گزارش ایسنا، در 

این همایش از خیران حوزه سالمت شهرستان سبزوار تقدیر شد. 

رئیسبیستمینکنگرهبینالمللیتازههایقلبو
عروقایرانعنوانکرد:

افزایـش بـروز حمـالت قلبـی 
از سـن ۴۰ سـالگـی

رئیس بیستمین کنگره  بین المللی تازه های قلب و عروق ایران  با 
بیان اینکه مصرف دخانیات، چربی و فشار خون احتمال حمالت 
قلبی را افزایش می دهد، توضیح داد: »معموالً این عارضه در آقایان 
از سن 4۰ سالگی به باال و در خانم ها نیز پس از سن یائسگی 
بیشتر مشاهده می شود لذا باید در این سنین به تغییرات در قفسه 

سینه توجه بیشتری شود.«
به گزارش سپید، مسعود قاسمی رئیس بیستمین کنگره بین المللی 
تازه های قلب و عروق ایران با اشاره به موضوع حمالت قلبی 
توضیح داد: »یکی از بیماری هایی که به عنوان عامل اصلی مرگ و 
میر در جهان به شمار می رود بیماری  قلبی بوده که شایعترین نوع 
آن سکته قلبی است.« رئیس بیستمین کنگره بین المللی تازه های 
قلب و عروق ایران افزود: »طی 5 سال اخیر متخصصان کشور 
پیشرفت خوبی در زمینه درمان این عارضه داشته اند و می توانیم 

در ساعات اولیه بروز سکته های قلبی بیماران را مداوا کنیم.«
بنابراعالم روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران، باین متخصص 
قلب و عروق تصریح کرد: »احتمال بروز حمالت قلبی در افرادی که 
زمینه بیماری قلبی و عروقی دارند یا سابقه سکته قلبی در خانواده آنها 
وجود دارد بیشتر خواهد بود.« وی با بیان اینکه مصرف دخانیات، 
چربی و فشار خون احتمال حمالت قلبی را افزایش می دهد، توضیح 
داد: »معموالً این عارضه در آقایان از سن 4۰ سالگی به باال و در 
خانم ها نیز پس از سن یائسگی بیشتر مشاهده می شود لذا باید در این 
سنین به تغییرات در قفسه سینه توجه بیشتری شود.« رئیس انجمن 
آترواسکلروز ایران گفت: »از جمله عالئم این بیماری می توان به 
احساس درد، فشار و سنگینی بر روی قفسه سینه در هنگام راه رفتن 
اشاره کرد همچنین تعریق غیرمعمول، تغییر حال عمومی و خستگی 
زودرس از جمله عوامل برای آغاز سکته های قلبی به شمار می رود.« 
وی در پایان توصیه کرد: »کاهش وزن، ترک مصرف دخانیات و داشتن 

یک سبک زندگی مناسب می تواند از بروز اینگونه حمالت بکاهد.«

اخبـــار

طرح تحول سالمت درمان محور است

معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت 
با بیان اینکه برخی بسته های طرح تحول سالمت برای 
پزشکان کمرنگ تر شده است، گفت: »طرح تحول سالمت 

غروب نکرده است.«
 علی اکبر حقدوست اظهارداشت: »سیستم سالمت ایران 
بیمار است و به راحتی درمان نمی شود و البته به طور 
کلی اوضاع نظام های سالمت دنیا خوب نیست که بتوانند 

خدمات بهتر درمانی ارائه دهند.«
وی افزود: »ما برای آینده برنامه ریزی می کنیم که براساس 
تجربیات گذشته ها است، همچنین دنیا به شدت در حال 
تغییرات بوده و یکی از سواالت این است که آیا نرم افزارها 

در آینده جای پزشکان را می گیرند؟«
وزارت  هماهنگی  و  راهبردی  ریزی،  برنامه  معاون 
که  است  رفته  باال  آنقدر  »سرعت  داد:  ادامه  بهداشت 
در برخی موارد در حال درجا زدن هستیم  و ضرورت 
آموزش های ITامری ضروری است. ما با یک انقالب 

بزرگ در حوزه پزشکی خواهیم بود و آمادگی مواجه با آن را نداریم.«
حقدوست از آغاز انجام جراحی های با ربات کشور خبر داد و اعالم 
کرد: »در آینده چنین خدماتی بسیار رشد خواهد کرد و می طلبد در 

این حوزه توجه بسیار شود و در حوزه پزشک خانواده به این مسئله 
پرداخته شود.« وی خاطرنشان کرد: »ما یک دردهای اجتماعی داریم از 
جمله اینکه به صورت تیمی نمی توانیم کار کنیم، مستند نمی توانیم کار 

نمی کنیم، و بلند مدت نیز نمی توانیم برنامه ریزی کنیم و اگر سه 
و چهار نفر بخواهند با هم کار کنند دچار مشکل می شوند که در 

وزارت بهداشت نیز این مشکل وجودی دارد.«
معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت 
افزود: »باید همانطور که جامعه پزشکی منافع صنفی خود را لحاظ 
می کند به فکر منافع سالمت کشور نیز باشند البته برنامه های موثری 

در این راستا انجام گرفته و در دستور کار است.«
حقدوست در ادامه یاد آورشد: »طرح تحول سالمت غروب 
برای  البته برخی بسته های طرح تحول سالمت  نکرده است، 
پزشکان کمرنگ تر شده که کمبود مالی دلیل آن بوده است.«  

وی گفت: »وزیر بهداشت در دوره جدید معاونان خود را از 
منتقدین این طرح انتخاب کردند ولی با این وجود روح طرح 
تحول سالمت با ارائه راهکارهایی حفظ شده است که مهمترین 
آن این است که فشار مالی سالمت به مردم نیاید و هر چه این 

هدف را دنبال کند همان طرح تحول سالمت است.«
معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت 
گفت: »مدل ویزیت در ایران اصالح می شود و تا نیمه سال جاری این 
تغییرات مشهود خواهد شد، به طوری که ویزیت ها از پزشک عمومی 

به متخصص از طریق نظام ارجاع و پزشک خانواده صورت می گیرد.«

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران گفت: »با اجرای طرح تحول 
اختالف درآمد پزشکان متخصص و عمومی بیشتر شد و پزشکان 

عمومی در این زمینه نصیب و بهره ای نداشتند.«
همکاران  و  دوستان  از  »برخی  داشت:  اظهار  کامیابی  عباس 
پزشک فضاهای بینابینی را به فضاهای عمومی بست می دهند و 
دامن  پزشکی  جامعه  در  سیاه نمایی  به  که  مساله سبب شده  این 
در فضای مجازی موضوعاتی مطرح می شود  زده شود و گاهی 
که با واقعیت متفاوت بوده و نیاز است از طریق برگزاری سلسله 

نشست ها این واقعیت ها مطرح شود.«
وی افزود: »پزشکان عمومی نقش مهمی در سالمت داشته ولی 
به این قشر از جامعه در حوزه سالمت چندان توجه نشده است. از 
طرفی تخصص  گرایی در کشور فعالیت پزشکان عمومی را محدود 

کرده و حیطه صالحیت پزشکان عمومی در حال تهدید است.«
کامیابی با بیان اینکه تکثر رشته های تخصصی و فوق تخصصی در 

کشور داریم عنوان کرد: »در تشکیالت ستادی با محدودیت مواجه 
هستیم و از طرفی امروزه اقالم و داروها همچنین آزمایش هایی که 
یک پزشک عمومی می تواند تجویز کند در حال محدود شدن است.«
رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران  اعالم کرد: »از ۸۰ هزار نفر 
پزشک عمومی 4۰ هزار نفر از آنها به کارهای دیگر می پردازند و 
کار حرفه ای نمی کنند. این در حالی بوده که چرخه پرشتاب تربیت 
پزشک را شاهد هستیم. همچنین بسیاری از پزشکان عمومی برای 
تامین معیشت خود به سراغ موضوعات زیبایی، ترک اعتیاد و طب 

کار رفته که این مساله باید مدنظر قرار گیرد.«
انتقاد از بخشنامه های محدود کننده گفت: »برخی  وی ضمن 
امری  مشکالت  این  رفع  و  بوده  متفاوت  اجرا  با  سیاست ها  از 

ضروری است.«
کامیابی ضمن تشکر از دولت که به بودجه سالمت توجه کرد، 
گفت: »البته درمورد طرح تحول و اینکه درست عمل کرده  اند یا 

خیر، نقد وجود دارد.«
رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با بیان اینکه قدرت خرید 
یافته است، گفت:  اندازه عموم مردم کاهش  پزشکان عمومی به 
درآمد  نیز  پزشکی  جامعه  سایر  با  مقایسه  در  عمومی  »پزشکان 
آنها طوری بوده که گاهی تا سه برابر اختالف است و هیچ جای 

دنیا چنین نیست.«
وی عنوان کرد: »با اجرای طرح تحول اختالف درآمد پزشکان 
این زمینه  بیشتر شد و پزشکان عمومی در  متخصص و عمومی 

نصیب و بهره ای نداشتند.«
کامیابی یادآور شد: »در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی نیز 
تهیه  عمومی  پزشکان  توانمندسازی  سند  حتی  و  نداریم  حضور 
و  الزم  اقدامات  امیدواریم  که  هستیم  بی بهره  آن  از  ما  ولی  شد 
ضروری در این زمینه لحاظ شود و شاهد رفع مشکالت پزشکان 

عمومی باشیم.«

معاونبرنامهریزیوزارتبهداشت:

طرح تحول سالمت غروب نکرده است

رئیسانجمنپزشکانعمومیایران:

طرح تحول سالمت اختالف درآمد پزشکان متخصص و عمومی را بیشتر کرد
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