
توضیح وزیر بهداشت درباره عبارت  طوفان تحریم ها  در همایش مجمع خیرین سالمت کشور

وزیر بهداشت با اشاره به اظهاراتش در اجالس 
روسای دانشگاه ها و تشبیه شرایط ماه های آینده 
»طوفان  »طوفان«  گفت:  با  مواجهه  به  کشور 
چندین دقیقه بیشتر طول نمی کشد؛ گرد و خاک 
ایجاد می کند و تمام می شود. نباید سیاه نمایی 
کنیم و البته نباید خودمان را به غفلت بزنیم 

بلکه باید آمادگی داشته باشیم.«
به گزارش سپید، سیدحسن هاشمی در مراسم 
خیرین  مجمع  مدیره  هیات  اعضای  انتخاب 
بیمارستان  افتتاح  به  با اشاره  سالمت کشور، 
داشت:  اظهار  قرچک،  ستاری  شهید  برکت 
»این بیمارستان با مشارکت ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( افتتاح و بهره برداری شد و خدا 
به آقای مخبر دزفولی خیر و برکت بدهد چون 
ایشان هم از نیکوکاران است و عملیات ساخت 
بیمارستان جدید ورامین نیز با مشارکت این 
ستاد آغاز شد.« وی با اشاره به عالقه فراوان 
خیرین  مجمع  فقید  کل  دبیر  نیری،  مرحوم 
سالمت کشور به گسترش خدمات بهداشتی 
و درمانی در ورامین، پیشوا و قرچک، افزود: 
»در ورامین با 450 هزار نفر جمعیت ایرانی و 

اتباع خارحی، فقط یک بیمارستان وجود دارد که در 
محل سابق جهاد سازندگی ایجاد شده بود.«  هاشمی 
تصریح کرد: »پروژه های بی نظیری با تاکید بر مناطق 
محروم و مرزی، در دولت یازدهم در حوزه سالمت به 
نتیجه رسید اما برخی از پروژه ها با مشارکت ارزشمند 
خیرین سالمت ساخته و تحویل شد و بخش دیگری 
از پروژه ها، بر اساس تکالیف و وظایف ذاتی دولت 
و با کمک مجلس، ساخته شده و یا در حال ساخت 
است که موجب آرامش مردم در حوزه سالمت شده 
است.«   وزیر بهداشت تاکید کرد: »مردم  همین که فکر 
می کنند دولت و نظام به فکر آنها هستند و گرهی از 
اینکه  تا  نیستند  مایوس  می کنند،  باز  آنها  مشکالت 
بگویند ما هزینه کردیم، خون دادیم و رنج کشیدیم و 

عده ای بی اعتنا، بی توجه و غافل هستند.« 

نباید خودمان را به غفلت بزنیم
سیدحسن  هاشمی با بیان اینکه وزارت بهداشت در 
دولت دوازدهم نیز مسیر دولت یازدهم را در حوزه 
سالمت خواهد رفت، گفت: »در کشور با مشکالتی 
روبرو هستیم البته خودمان نیز گاهی اوقات، با ندانم 
شرایط  این  اما  می دهیم  افزایش  را  مشکالت  کاری 

می گذرد.« 
 وزیر بهداشت با اشاره به اظهاراتش در اجالس 
روسای دانشگاه ها و تشبیه شرایط ماه های آینده کشور 
دقیقه  »طوفان چندین  گفت:  »طوفان«   با  مواجهه  به 
بیشتر طول نمی کشد؛ گرد و خاک ایجاد می کند و تمام 
می شود. نباید سیاه نمایی کنیم و البته نباید خودمان را 
به غفلت بزنیم بلکه باید آمادگی داشته باشیم. چون 
از این شرایط عبور می کنیم و یکی از دستگاه هایی که 

آمادگی نسبی برای مقابله با شرایط جدید کشور را 
دارد، بهداشت و درمان است چون مدیرانی پرتالش، 
سالم و فداکار در این حوزه حضور دارند و مصمم تر از 
قبل هستند چون از ساعت 6 صبح تا ساعت 10 شب 
فعالیت دارند و کار برای آنها شیرین تر شده است.«  
وی یادآور شد: »سابقه نداشته که دشمنان کشور و 
انقالب اسالمی، این قدر وقیح و بی شرم باشند که به 
قول خودشان بخواهند سخت ترین تحریم ها را علیه 
ایران اعمال کنند البته این حربه آنها، خواب و خیال 
است و از نظر آنها ممکن است ایران را دچار سختی 
کند اما مردم شرایط سخت را بارها تجربه کرده اند.« 

ایران،  »مردم  کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزیر   
سخت ترین تحریم ها را پشت سر گذاشته اند و خداوند 
چنان قدرت و استقامتی به آنها داده که امروز در دنیا 
بی نظیر است و امام خمینی)ره( نیز می فرمودند که مردم 
ایران از مردم حجاز در زمان پیامبر هم بهتر هستند و 
این ناشی از شناخت خوب امام راحل از مردم بود.« 
انقالب،  و  اینکه دشمنان کشور  بیان  با    هاشمی 
در پی وضع ظالمانه ترین تحریم ها علیه ایران هستند، 
اضافه کرد: »اطمینان دارم که با فضل خدا و با توجه 
و  بهداشت  جمله  از  مختلف  حوزه های  آمادگی  به 
درمان، این شرایط را پشت سر خواهیم گذاشت چون 
دشمنان ایران، به قدری بی شرم هستند و در مواردی 
فشارها را مضاعف می کنند که مردم بیشتر  ناراحت 
شوند و یکی از این حوزه های مهم، سالمت، تامین 
شیر خشک، دارو و تجهیزات پزشکی است و همه 
باید کمک کنیم که در این شرایط سخت، فشاری به 
مردم وارد نشود.«   وزیر بهداشت تاکید کرد: »توقع من 
این است که اگر مشکلی در سال 96 وجود داشته در 

سال 97، کاهش پیدا کند و پروژه های حوزه سالمت 
و هزاران پروژه مشترک وزارت بهداشت و خیرین 

سالمت، با قدرت و قوت ادامه پیدا کند.« 
  هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به همکاری های بین بخشی مناسب در حوزه سالمت 
برای ارتقای سالمت مردم و تقویت زیرساخت های 
این حوزه، گفت: »خوشحالیم که امروز بیمارستانی 
که با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
ساخته و تجهیز شده است در طول دو سال تکمیل 
شد و این بیمارستان، بسیار زیبا و مجهز است که با 
تعرفه دولتی به مردم یکی از مناطق محروم کشور یعنی 
قرچک، خدمات ارائه خواهد داد.«  وی خاطرنشان کرد: 
»عملیات ساخت بیمارستان 350 تختخوابی ورامین با 
مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( آغاز شد 
و در حاشیه این مراسم برخی خبرنگاران می پرسیدند 
و  تروما  برای  بیمارستانی  تهران،  شرق  در  چرا  که 
حوادث وجود ندارد و من گفتم که هفته گذشته با 
بنیاد  رئیس  کیا  سعیدی  مهندس  همکاری  و  کمک 
مستضعفان، زمینی برای ساخت بیمارستان در شرق 
تهران و منطقه 15 اختصاص داده شد تا بیمارستانی 
با ظرفیت 540 تخت بیمارستانی ساخته شود. بنابراین 
نه تنها باید تالش کنیم که برای زندگی روزمره مردم، 
مشکلی ایجاد نشود بلکه باید پروژه های عمرانی را 
باشند.«   گذشته  از  امیدوارتر  مردم،  تا  کنیم  پیگیری 
هاشمی ضمن تاکید بر اینکه در شرایط کنونی هیچ 
مشکلی نباید برای دارو و درمان بیماران خاص ایجاد 
شود، افزود: »گاهی اوقات، برخی مدیران ما به دلیل 
ناهماهنگی، تصمیماتی می گیرند که ممکن است باعث 
بیماران خاص شود. به عنوان نمونه شاهد  ناراحتی 

افزایش معمول قیمت دارو در سال جاری 
افزایش  دستمزدها  و  ارز  نرخ  بودیم چون 
اما  متوقف می شد  نباید  تولید  و  پیدا کرده 
از آن طرف بیمه ها برای حمایت از اقشار 
ضعیف، باید به نحوی حضور داشته باشند 

که این اقشار آسیب نبینند.«

نباید برای بیماران خاص مشکلی 
ایجاد شود

 وزیر بهداشت اضافه کرد: »گاهی اوقات، 
حمایت و  چتر بیمه، متناسب با افزایش قیمت 
دارو نیست و اگر حمایت های بیمه ای برای 
همه اقشار امکان پذیر نیست خیلی باید مراقبت 
بیماران خاص، ضعفا و فقرا هیچ  کنیم که 
آسیبی نبینند و به معاونین درمان و اجتماعی 
وزارت بهداشت تاکید داشتم که نباید مشکلی 
برای این بیماران ایجاد شود و قطعا مجمع 
آنها  از  از وزارت بهداشت  خیرین که قبل 
تا  کرد  خواهد  تدبیر  است،  کرده  حمایت 

مشکلی برای آنها به وجود نیاید.«
 هاشمی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
مرحوم نیری، دبیر فقید مجمع خیرین سالمت کشور، 
گفت: »جای ایشان بسیار خالی است و بعید می دانم 
کسی اعتقاد داشته باشد که ایشان با اولیاء اهلل محشور 
نیست چون زندگی بسیار پر برکتی داشتند و یکی از 
مجموعه هایی که مرحوم نیری در آن نقش موثر و زیادی 
داشتند، مجمع خیرین سالمت است و خدا را شاکریم 
که آن مسیر ادامه پیدا کرده است.«  وزیر بهداشت 
از مجمع خیرین سالمت به عنوان مجموعه ای موثر 
و اثرگذار یاد کرد و گفت: »هر کجای کشور که می 
رویم، افراد گمنامی هستند که خداوند به آنها لطف 
داشته که در مسیر کارهای خیریه قدم گذاشته اند و 
حتما بر سفره حالل ارتزاق کرده اند و در مسیری قرار 
گرفته اند که برای شان عاقبت بخیری به همراه دارد.« 
وی همکاری بین وزارت بهداشت و مجمع خیرین 
سالمت کشور را بسیار مناسب و مفید دانست و گفت: 
»اطمینان دارم که با مدیریت دکتر شهریاری دبیر کل 
مجمع خیرین سالمت و با توجه به موقعیت ملی و 
ایشان در مجلس شورای اسالمی،  متانت  جایگاه و 
مجمع خیرین سالمت، مسیر خیر را پر فروغ تر از قبل 

ادامه خواهد داد.« 
 براساس اعالم پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت،  
طبق رای گیری اعضای مجمع خیرین سالمت کشور، 
عباس  سید  لو،  امین  حسن  شهریاری،  حسینعلی 
نادر  دلشاد،  الدین  صالح  آزاد،  محمد  پورهاشمی، 
عنوان  به  اعتمادیان  رضا  محمد  و  سامانی  ریاحی 
اعضای اصلی و آقایان عباس مومنی و حمید کامران 
زاده به عنوان اعضای علی البدل و همچنین مصطفی 
رضا قلی خسروی و عبدالرسول نبات خور به عنوان 

بازرسین مجمع خیرین سالمت کشور انتخاب شدند.

فـرار مالیـاتی در میـان پزشکان 
بسـیـارنـادر اسـت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »عدم پرداخت 
مالیات توسط پزشکان بسیار کم و به ندرت اتفاق می افتد و نباید از 

اصطالح فرار مالیاتی برای گروه پزشکان استفاده کرد.« 
بهروز بنیادی شایعه فرار مالیاتی پزشکان را نادرست دانست و 
گفت: »حدود 95 درصد از مردم کشور از دفترچه های بیمه درمانی 
استفاده می کنند و برگه های بیمه ای که پزشکان دریافت می کنند مالک 
ارزیابی آنها قرار می گیرد و سیستم بیمه نیز بر اساس آن به اداره دارایی 
هر استان گزارش می دهد .«   وی افزود: »تنها 5 درصد از بیماران از 
دفترچه بیمه استفاده نمی کنند، در صورتی که ویزیت آزاد پرداخت 
کنند، مبلغی برای پرداخت مالیات به ازای آنها محاسبه می شود که 
باید پزشک مربوطه آن را پرداخت می کند، در بیمارستان های دولتی 
و خصوصی نیز مبلغ ویزیت کامال مشخص است و مالیات آن 

محاسبه و کسر می شود.«
بنیادی گفت: »پرونده الکترونیک به بیمار کمک می کند تا در هر 
نقطه ای از کشور که بخواهد به پزشک مراجعه کند اطالعات کلینیکی 
و پاراکلینیکی کامل و صحیح در اختیار داشته باشد.« وی در رابطه 
با پرونده الکترونیک سالمت گفت: »پرونده الکترونیک شناسنامه 
زندگی هر فرد است و داده های شخصی و محرمانه پزشکی وی در 
سطوح مختلف از بدو تولد تا زمانی که به زندگی ادامه می دهد در 
آن ثبت می شود.« نماینده مردم کاشمرافزود: »با اجرای طرح پرونده 
الکترونیک سالمت در تمام سطوح 1 ،2 و 3  بسیاری از دوباره 
کاری ها، آزمایش های غیرضروری، داروهای مصرفی تکراری کنترل 
می شود و به بیمار کمک می کند تا در هر نقطه ای از کشور که بخواهد 
به پزشک متخصص یا فوق متخصص مراجعه کند اطالعات کلینیکی 
و پراکلینیکی کامل و صحیح در اختیار داشته باشد.« وی با اشاره 
به گزارش وزارت بهداشت در خصوص زمان اجرای طرح گفت: 
»اجرای این طرح نیاز به فراهم شدن زیرساخت های مناسب فناوری 
و اطالعات دارد، در برخی از نقاط کشور اینترنت پر سرعت نداریم، 
استفاده از پرونده الکترونیک و بهره مندی از اطالعات بیمار نیازمند 
اینترنت پر سرعت است که در برخی از نقاط کشور از جمله مناطق 
کوهستانی وجود ندارد. اما در هر جایی که زیر ساخت های اینترنتی 
فراهم باشد به راحتی قابل اجرا است، طبق گزارش معاون بهداشتی 

وزیر بهداشت این طرح تا پایان سال 97 تکمیل و اجرا می شود.« 

جای خالی حمایت های بیمه ای 
از خدمات دندانپزشکی 

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  با تاکید بر 
ضرورت تحت پوشش بیمه قرار دادن خدمات دندانپزشکی در 
جهت رفع مشکل محرومان، تحقق این مهم را در گرو افزایش سهم 

بهداشت و درمان از GDP دانست.
منوچهر جمالی سوسفی در مورد انتقاداتی پیرامون وضعیت حوزه 
دندانپزشکی و هزینه های سرسام آور ارائه خدمات در این بخش 
گفت: »بهداشت دهان و دندان و مشکالت مربوط به این بخش یکی 
از مواردی است که از اهمیت بسزایی برخوردار است، به ویژه در 
روستاها، شهرستان ها و جاهایی که کمتر به بهداشت دهان و دندان 
توجه شده به مشکلی مهم تبدیل شده است، چرا که مردم این مناطق 
به دلیل هزینه های باالی دندانپزشکی قادر به درمان بیماری های دهان و 
دندان هم نیستند، بنابراین قطعا باید خدمات این بخش تحت پوشش 
بیمه ای قرار بگیرد.« نماینده مردم رودبار ادامه داد: »این موضوع به 
اندازه ای اهمیت دارد که وزیر بهداشت بر ضرورت تحت پوشش 
بیمه ای قرار دادن خدمات دندانپزشکی تاکید کرده بود، ضمن اینکه 
همه حوزه ها تمایل دارند که پوشش بیمه ای افزایش پیدا کند، اما 
آنچه مهم بوده این است که بیمه ها بتوانند با اولویت بندی حوزه هایی 
همچون دندانپزشکی که از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده را 
تحت پوشش قرار دهند.« وی تصریح کرد: »هم اکنون مسئوالن 
باید در رابطه با افزایش اعتبارات تخصیص یافته به حوزه سالمت 
تدبیری بیندیشند، ضمن اینکه اعتبارات این بخش به درستی و برای 
حوزه هایی که اهمیت بیشتری دارند، استفاده شود، چرا که به نظر 
می رسد مشکل کمبود منابع در حوزه سالمت به این دلیل ایجاد شده 
که اعتبارات تخصیص یافته بدان در جای خود هزینه نشده یا بیش 

از اندازه هزینه شده است.«
این نماینده مردم درمجلس دهم، یادآورشد: »بی تردید مسئوالن 
حوزه سالمت باید به گونه ای منابع را مدیریت کنند که بعد از این 
شاهد هدررفت اعتبارات در این بخش نباشیم و بتوانیم اعتبارات 
بیشتری را به حوزه هایی که در آنها نیاز بیشتری وجود دارد، هزینه 
کنیم، از سوی دیگر اختالف سهم ایران از GDP در مقایسه با سایر 
کشورها بسیار زیاد بوده که یکی از موارد آن همین خدمات دندانپزشکی 
است، کما اینکه ژاپن 19 برابر بیشتر و آمریکا 30 برابر بیشتر از ما 
برای حوزه بهداشت و درمان اعتبارات تعیین می کنند، بنابراین ما 
باید سهم بهداشت و درمان را از  GDP افزایش دهیم تا در پی آن 
بتوان خدمات دندانپزشکی را هم تحت پوشش بیمه ای قرار داد.« 
عضو کمیسیون بهداشت تاکید کرد: »البته ضرورت تحت پوشش 
بیمه قرار دادن خدمات دندانپزشکی در طرح تحول سالمت هم آمده 
بود، اما برای تحقق آن وزیر بهداشت هم باید جدیت الزم را داشته 
باشد، بنابراین امیدوارم با توجه به اهمیتی که این بخش دارد اهتمام 
بیشتری برای تسهیل روند ارائه خدمات وجود داشته باشد، ضمن 
اینکه بیشتر دهک های پایین اقتصادی با این مشکل مواجه هستند 
که الزم است با کمک مجلس و وزارت بهداشت برطرف شود تا 

به دنبال آن مردم بتوانند به راحتی به مراکز درمانی مراجعه کنند.«

خانه ملت

طوفان چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد 

معاون درمان وزارت بهداشت درخصوص ارائه خدمات 
دندانپزشکي به بیماران خاص، اظهار داشت: »در استان هاي 
مختلف، خدمات دندانپزشکي به صورت جسته، گریخته 
به بیماران ارائه مي شود، اما با تالش هاي مرکز مدیریت 
بیماری ها، مراکزي تحت عنوان مراکز  پیوند و درمان 
درماني بیماران خاص درحال راه اندازي است که خدمات 
آنها  به  بیماران به صورت تجمیع شده  این  به  مربوط 

ارائه خواهد شد.«
و  روسا  سراسري  نشست  در  جان بابایي  قاسم 
کارشناسان امور دندانپزشکي دانشگاه هاي علوم پزشکي 
سراسر کشور با بیان اینکه علي رغم اقدامات صورت 
گرفته در حوزه دندانپزشکي، همچنان در بخش درمان، 
به ساماندهي اقدامات بیشتري در این حوزه نیازمندیم، 
خاطرنشان کرد: »یکي از اقداماتي که از سال قبل آغاز 
دندانپزشکي  ارائه خدمات  شود،  تقویت  باید  و  شده 
که  بود  نوروز  و  تعطیل  ایام  در  ویژه  به  شبانه روزي 
منجر به رضایتمندي مردم شد، زیرا ساماندهي مراکز 
مردم  از سردرگمي  دندانپزشکي شبانه روزي  درماني 

در مواقع ضرور جلوگیری می کند.« 
جان بابایي ادامه داد: »در فاز اول، 60 مرکز درماني بیماران خاص 
ساماندهي شده و در فاز بعدي 30 مرکز دیگر اضافه خواهد شد که 
خدمات دندانپزشکي نیز یکي از خدماتي است که در این مراکز به 
بیماران خاص ارائه مي شود. چراکه خدمات دندانپزشکي این بیماران 
مغفول مانده بود و اکنون با استقرار واحد دندانپزشکي در کلینیک هاي 
معاون  داد.«   ارائه  آنها  به  بهتري  مي توان خدمات  بیماران خاص، 

درمان وزارت بهداشت درخصوص راه اندازي بخش دندانپزشکي 
در بیمارستان ها تصریح کرد: »اقدام دیگري که الزم است عملي شود، 
راه اندازي بخش دندانپزشکي در برخي بیمارستان های منتخب براساس 

سطح بندی درمان و نیازهای منطقه است.«   
وي با بیان اینکه سطح بندي خدمات دندانپزشکي از جمله اقدامات 
ضروري در این حوزه است، اظهار داشت: »مردم براي انجام تمام خدمات 

دندانپزشکي به متخصص مراجعه مي کنند، درحالي که 
ممکن است بسیاري از اقدامات درماني در زمینه دندان، 

در حیطه دندانپزشک عمومي باشد.« 
معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: »در راستاي 
سطح بندي خدمات دندانپزشکي، مي توان نظام ارجاع 
را  عمومي  خدمات  دولتي  مراکز  در  تا  کرد  تعریف 
دندانپزشک عمومي و خدمات تخصصي تر را دندانپزشک 
متخصص ارائه دهد.« وی با بیان اینکه یکي از نقاط مغفول 
)راهنماهای  گایدالین  تدوین  دندانپزشکي،  حوزه  در 
بالینی( و استاندارد خدمت است، گفت: »این موضوع 

جزو برنامه هاي حوزه درمان است.« 
جان بابایي اظهار داشت: »ذات درمان، نظارت است و 
نباید نظارت مورد غفلت واقع شود. چنانچه ارائه دهندگان 
خدمت در مکان هاي نامناسب، خدمت نامناسب به مردم 
ارائه دهند، برنامه هاي ما موفق نخواهد بود.«  وي افزود: 
»در سال گذشته، درخصوص نظارت ها اقدامات خوبي 
انجام شده است، اما باید تالش بیشتری در این زمینه 
به  دندانپزشکي  حوزه  در  مردم  متاسفانه  شود.  انجام 
حقوق خود آشنا نیستند و در صورت مواجهه با تخلف 

در حوزه دندانپزشکي، کمتر شکایت مي کنند.« 
جان بابایي خاطرنشان کرد: »دانشگاه هاي علوم پزشکي مجریان اصلي 
در بحث نظارت هستند و وزارت بهداشت وظیفه سیاست گذاري و 
هماهنگي را دارد، بنابراین امید است با وحدت رویه در دانشگاه ها، 
نظارت ها با جدیت بیشتري پیگیري شود، تا مردم بدانند که مدافع 

حقوق آنها هستیم.«

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد

ضرورت تدوین راهنماهای بالینی در حوزه دندانپزشکي
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