
سرپرست سازمان اورژانس کشور خبر داد

سرپرست سازمان اورژانس کشور 
گفت: »پرسنل اورژانس، شجاعانه 
و دلسوزانه مشغول خدمت جهادی 
به مردم هستند و همانطور که مقام 
معظم رهبری نیز می فرمایند: »هر 
کس به نفع کشور و اقتصاد عمل کند، 
جهاد کرده است«، پرسنل اورژانس 
کشور نیز با نجات جان انسان ها و 
کاهش عوارض، به اقتصاد کشور 

کمک می کنند.«
از  نقل  به  سپید  گزارش  به   
وبدا، پیرحسین کولیوند در مراسم 
گرامیداشت چهل و سومین سالگرد 
اظهار  کشور،  اورژانس  تاسیس 
داشت: »خدمات اورژانس با کمک 
سایر دستگاه ها از جمله هوانیروز، 
سپاه و نیروهای نظامی در حوادث 
طبیعی و غیرطبیعی مختلف مانند 
زلزله کرمانشاه و حادثه تروریستی 
دور  مردم  تیزبین  از چشم  اهواز، 
نمی ماند.« وی تصریح کرد: »یکی 
از گام هایی که در سازمان اورژانس 
باید برداشته شود، حضور به موقع 

و اخالق مدار بر بالین مصدومان و بیماران است و 
به رضایت مردم و  ارائه خدمات  اخالق مداری در 

خدا منجر می شود.« 
اینکه  بیان  با  کشور  اورژانس  سازمان  سرپرست 
شاکریم که خدا شغلی به ما عنایت کرده که می توانیم 
به نجات انسان ها کمک کنیم، افزود: »نمی توانیم بر 
روی اعتماد عمومی مردم به اورژانس، قیمت بگذاریم 

و اجر خدمات این قشر خدوم را خدا می دهد.« 
کولیوند با اشاره به نگاه و تاکید ویژه وزیر بهداشت 
بر توسعه و تقویت اورژانس، گفت: »برنامه 5 ساله 
سازمان اورژانس نهایی و آماده ابالغ است و چشم 
اندازی است که مسیر راه خدمات با کیفیت اورژانس 
را مشخص می کند.«  سرپرست سازمان اورژانس کشور 

ضمن تاکید بر اهمیت افزایش مهارت نیروهای اورژانس، 
یادآور شد: »برای افزایش مهارت و توانمندی نیروهای 
اورژانس، آموزش  های ویژه ای در نظر گرفته شده و 
عالوه بر این، آموزش هایی برای اقشار مختلف جامعه 
از جمله رانندگان، دانش آموزان، دانشجویان و اساتید، 
طالب و خبرنگاران در نظر گرفته شده است.« وی 
افزود: »رانندگان یکی از اولین گروه هایی هستند که 
بر بالین مصدومان می رسند بنابراین با همکاری پلیس 
راهور به دنبال ارائه آموزش های فوریت های پزشکی 
در زمان اخذ گواهینامه برای مباحث خودامدادی و 
دگر امدادی هستیم. همچنین با هماهنگی هایی که با 
وزارت علوم انجام داده ایم، در دانشگاه ها پایگاه های 
اورژانس مستقر خواهند شد و آموزش های الزم را 

به دانشجویان و اساتید ارائه خواهند داد.« 
سرپرست سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: 
»رتبه بندی نیروهای اورژانس در دستور کار سازمان 
اورژانس کشور قرار دارد و وضعیت هر یک از نیروها 
بر اساس رتبه بندی خواهد بود و شناسایی نیروها در 

این شرایط، راحت تر خواهد بود.« 
را  در سال های گذشته  اورژانس  توسعه  کولیوند 
مناسب دانست و گفت: »در حال حاضر 4800 دستگاه 
آمبوالنس در کشور وجود دارد که 2400 دستگاه از آن 
جدید است و ناوگان زمینی اورژانس، به روز است. 
همچنین 1480 دستگاه آمبوالنس غیرفعال در کشور 
وجود دارد که تقاضا داریم مراکز اورژانس و دانشگاه 
های علوم پزشکی، نسبت به نوسازی و بازسازی آنها 

اقدام کنند.« وی با بیان اینکه در توسعه 
اورژانس هوایی و موتورالنس موفق عمل 
کرده ایم، گفت: »تاکنون 23 هزار بیمار و 
مصدوم توسط اورژانس هوایی به مراکز 
درمانی منتقل شده اند و بیش از 65 درصد 
اتاق  به  مستقیم  انتقال،  از  بعد  آنها،  از 

عمل رفته اند.« 
بکارگیری  »با  کرد:  اضافه  کولیوند 
نیروهای  رسیدن  زمان  موتورالنس ها، 
مصدومان  و  بیماران  بالین  بر  اورژانس 
در تهران به حدود 10 تا 12 دقیقه کاهش 
دستگاه   500 خوشبختانه  و  کرده  پیدا 
موتورالنس جدید در حال خریداری و 
توزیع در سایر کالنشهرهای کشور است.« 
کشور  اورژانس  سازمان  سرپرست 
تاکید کرد: »در موضوع حقوق و مزایای 
نیروهای اورژانس برنامه هایی اجرا خواهد 
شد و نباید تفاوتی بین نیروی شرکتی و 
قراردادی وجود داشته باشد و حقوق پرسنل 
اورژانس، نباید با اشل کارگری پرداخت 
شود بلکه با هماهنگی های انجام شده قرار 
است همزمان با پرداخت کارانه پرسنل 
نیروهای  کارانه  بیمارستانی،  اورژانس 
وی  شود.«  پرداخت  نیز  بیمارستانی  پیش  اورژانس 
یکی از خدمات ارزشمند و ماندگار اورژانس را راه 
اندازی خدمت 247 و 724 برای ارائه خدمات به موارد 
سکته قلبی و مغزی عنوان کرد و افزود: »امیدواریم این 
خدمات در سایر شهرهای کشور توسعه یابد، چراکه 
یکی از دالیل موفقیت سازمان، ارائه این خدمات است.« 
ایام  یادآور شد: »اورژانس در  پایان   کولیوند در 
عزاداری اربعین حسینی خدمات بسیار ارزشمندی به 
زائران عتبات عالیات ارائه داده و تمام تالش خود را 
اربعین حسینی  در کارگروه بهداشت و درمان ستاد 
انجام خواهد داد و امسال نیز برنامه ریزی های خوبی 
برای حضور نیروهای اورژانس در مرزهای شرقی، 

غربی، جاده های کشور و عراق انجام شده است.«

معاون درمان وزیر بهداشت در رابطه با کمبود برخی 
تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایسنا، قاسم جان بابایی در حاشیه مراسم 
با  چهل و سومین سالروز تاسیس اورژانس کشور 
حضور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره 
چرایی ماندگاری طوالنی مدت بیماران در اورژانس 
بیمارستان ها و عدم انتقال شان به بخش های بیمارستانی، 
گفت: »ایرادی که در این زمینه گرفته می شود، ایرادی 
درست است؛ از این نظر که سال ها بود اورژانس های 
بیمارستانی توسعه نیافته بودند، اما خوشبختانه با آغاز 
طرح تحول سالمت طبق برنامه باید 185 اورژانس 
بیمارستانی توسعه پیدا می کرد که تاکنون 14۹ موردش 
به بهره برداری رسیده و بقیه هم در حال تکمیل هستند. 
البته نیاز داریم تا سایر اورژانس های کشور را هم توسعه 
دهیم و حتی اورژانس های تخصصی مانند اورژانس های 

مربوط به حوادث جاده ای و ... ایجاد کنیم.«
وی افزود: »مشکلی که در حال حاضر با آن مواجهیم 
ماندن بیماران در اورژانس است. یعنی بیمار به اورژانس 
می رود، از سوی متخصص طب اورژانس در کمتر 
از 6 ساعت تعیین تکلیف می شود، اما با اینکه تعیین 
تکلیف شده به دلیل باال بودن ضریب اشغال تخت های 
بیمارستان ها و ازدحام بیماران در بخش ها، بیمار در 

اورژانس می ماند و باید صبر کند تا بیماران دیگر از 
بخش ترخیص شوند و سپس به بخش منتقل شود. 
حتی گاهی هم با توجه به اینکه هنوز در برخی استان ها 
با کمبود بخش های ویژه مواجهیم، بیمار زیر دستگاه 
تنفسی در اورژانس می ماند، اما تالش مان این است 

که این مسائل به حداقل برسد.« 

جان بابایی با بیان اینکه در طرح تحول سالمت 
بیش از 2400 تخت ویژه اضافه شد، اما هنوز در این 
زمینه کمبود داریم، گفت: »تخت های اورژانس هم 
در طرح تحول تقریبا دو برابر شدند، اما همچنان نیاز 

بیشتری وجود دارد.«
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: »در عین 

حال قرار است اورژانس ها هم از نظر فضای فیزیکی 
و هم از نظر نیروی انسانی توسعه یابند. برای این 
اقدام عددی از محل هدفمندی یارانه ها مشخص شده 
است که هر زمان تخصیص یابد، توسعه اورژانس ها 

را انجام می دهیم.« 
جان بابایی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت 
کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها، گفت: »ممکن 
است تامین برخی اقالم به صورت مقطعی با تاخیر 
اتفاق افتد، اما خوشبختانه در حال حاضر وضعیت بهتر 
شده است. سه تا چهار هفته گذشته در برخی اقالم 
کمبودهایی داشتیم، اما اکنون مشکالت رفع شده است. 
در حوزه دارو هم مشکل خیلی عمده ای نداشتیم. در 
موارد اورژانس اصال مشکلی ایجاد نشده است. البته 
از این نظر که بیمارستان ها مکلف بودند خودشان 
دارو و تجهیزات پزشکی را تامین کنند، ممکن بود 
تاخیرهایی ایجاد شود، اما تمام تالش مان این بوده 
که بیمار به خارج از بیمارستان فرستاده نشود.« وی 
همچنین گفت: »در هفته اخیر هم خوشبختانه گمرک 
قسمت زیادی از دارو و تجهیزات مصرفی را آزاد 
کرده و میزان کمبودها بسیار کمتر شده است و در 
هفته های آینده به حداقل می رسد و ان شاءاهلل مشکل 

عمده ای برای مردم ایجاد نمی شود.«

معاون اجتماعی وزارت بهداشت به همراه نماینده 
شهرستان قوچان و فاروج و مدیرعامل موسسه مالی 
اعتباری ملل، رییس دانشکده علوم پزشکی اسفراین، 
رییس شبکه فاروج و فرماندار این شهرستان در حاشیه 
جلسه مجمع سالمت شهرستان فاروج از روستای 

خرق بازدید کرد.
 سید محمدهادی ایازی، معاون اجتماعی وزارت 
»مهم ترین  گفت:  بازدید  این  حاشیه  در  بهداشت 
درخواست نمایندگان و معتمدین روستا راه اندازی 
با توجه  مرکز جامع سالمت در این روستا است. 

نفر جمعیت دارد و در 12  اینکه روستا 1500  به 
کیلومتری این روستا مرکز جامع سالمت روستای 
مقررات  براساس  بنابراین  دارد،  محله وجود  باش 
شبکه، امکان ایجاد مرکز وجود ندارد، با این وجود 
مقرر شد که درخصوص شبکه بهداشت شهرستان 
فاروج، بررسی جامعی صورت گیرد تا با درنظر گرفتن 
جمعیت ساکن و گردشی این روستا و همچنین وجود 
کارگاه های چوب بری و کارکردن قریب به صد نفر 
در این کارگاه ها و همچنین وجود قله شاه  جهان در 
این منطقه و حضور کوهنوردان برای فتح این قله و 

ایجاد امکان گردشگری، چنانچه امکان ایجاد مرکز 
جامع سالمت وجود داشت، این مهم اتفاق بیفتد.« 
وی درخصوص اقدامات مصوب شده در راستای 
بهبود شرایط سالمت این روستا اظهار داشت: »همچنین 
مقرر شد تا پیش از بررسی برای ایجاد مرکز جامع 
سالمت، تعداد بهورزهای این شهرستان از دو نفر به 
سه نفر افزایش پیدا کند و همچنین پزشک دهگردشی 

از دو روز به سه روز افزایش داشته باشد.« 
معاون وزیر بهداشت از انتقال خانه بهداشت این 
روستا به ساختمان جدید آن که توسط خیّرین ساخته 

شده خبر داد و درباره راه اندازی کانون های سالمت 
این روستا گفت: »قرار بر این شد که مدیر اجتماعی 
شبکه فاروج پیگیری های الزم را جهت فعال کردن 
انجام دهند و  کانون های سالمت در سطح روستا 
کانون های دیابت، مادر و کودک و همچنین سالمندان 

با مشارکت اهالی روستا راه اندازی شود.« 
ایازی در ادامه افزود: »همچنین مقرر شد که هر ماه 
یا فصل، مجمع سالمت روستای خرق برگزار شود تا 
مسائل روستا برطرف شده و مسایلی مانند بهداشت 

محیط و مشکالت آن با مشارکت مردم حل شود.«

مسیر پرداخت مطالبات حوزه 
سالمت با اوراق، هموار نیست

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، گفت: »اگر نتوان در 
زمینه تامین منابع برای دانشگاه ها و بیمارستان ها گام های اساسی 

برداشت دایره مشکالت گسترده تر خواهد شد.«
محمد حسین قربانی با انتقاد از عدم توزیع مناسب و شایسته 
منابع حوزه سالمت ، گفت: »متاسفانه میزانی از مطالبات حوزه 
سالمت در طی چند ماهه گذشته به شکل اوراق پرداخت شده است، 
از سوی دیگر کارانه پزشکان دربیمارستان ها به ویژه درشهرهای 
کوچک هم با تاخیرهای چند ماهه در مرحله پرداخت قرارگرفته 
است؛ لذا این مسائل مشکالت  و نگرانی هایی را برای فعاالن 

حوزه سالمت به وجود آورده است.«

تاخیرهای چند ماهه درپرداخت کارانه پزشکان
نماینده مردم آساته اشرفیه درمجلس شورای اسالمی، با اشاره به 
اینکه نمی توان مطالبات کارانه پزشکان را به شکل اوراق پرداخت 
کرد، افزود: »حتی بسیاری از پیمانکاران به صورت جزء و کوچک 
هم درحال حاضر برای دانشگاه های علوم پزشکی مشکالت بسیاری 
را به وجود آوردند، به طورحتم پرداخت مطالبات حوزه سالمت 
به صورت اوراق آن هم با سود کمتر مشکالت این حوزه را نه 
تنها کاهش نداده بلکه افزایش هم می هد؛ از این رو اگر نتوان در 
زمینه تامین منابع برای دانشگاه ها و بیمارستان ها گام های اساسی 

برداشت، دایره مشکالت گسترده تر خواهد شد.«

برخی اقدامات دانشگاه های علوم پزشکی ایجاد رانت می کند
وی با بیان اینکه مسئله مهم دیگر در حوزه سالمت افزایش 
روز به روز بدهی دانشگاه ها  است، تصریح کرد: »در حال حاضر 
بیمارستان ها در تامین امکانات حداقلی مشکالت بسیاری داشته 
و برخی دانشگاه ها در اشتباهی فاحش خرید تجهیزات مورد نیاز 
مراکز درمانی را به صورت متمرکز از دانشگاه ها را در دستورکار 
برای  به گمان مسئوالن دانشگاه ها  این مسئله  البته  دادند،  قرار 
ایجاد  نوعی  به  مسئله خود  این  اما  است؛  رانت  از  جلوگیری 
کننده رانت بوده و به هرحال نمی توان از مشکالت به وجود 

آمده چشم پوشی کرد.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان، با تاکید بر اینکه متاسفانه 
برخی فعاالن دراین حوزه کارشناس نبوده و نظرات موثری درکاهش 
مشکالت ندارند، گفت: »البته توقعات و انتظارات شرکت های 
تامین کننده تجهیزات و امکانات به جهت تغییر قیمت ها افزایش پیدا 
کرده و به نوعی اعتمادها در این مسیرکاهش پیدا کرده است، لذا 
برای تمامی این مشکالت پیش آمده اگر راهکاری پیشنهاد نشود، 

مشخص نیست که چه آینده ای برای حوزه سالمت وجود دارد.«

توزیع دارو توسط بیمه ها 
دست دالالن را کوتاه می کند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
مقرر شد  »در جلسه کمیسیون 
بیمه ها  توسط  دارو های خاص 
توزیع و مستقیما به دست بیماران 
داده شود تا هزینه دارو بیماران 
نیز  دالالن  دست  و  متعادل تر 

کوتاه شود.«
بشیر خالقی در رابطه با توزیع 
نامناسب برخی از دارو های خاص در داروخانه ها گفت: »دارو های 
خاص به دلیل گران بودن محلی برای جوالن سوءاستفاده کنندگان 
و دالالن شده است. توزیع نامناسب این دارو ها باعث شده تا 
برخی از افراد با استفاده از رانت و یا نسخه های جعلی اقدام به 
تهیه دارو کرده و در بازار سیاه با قیمت چندین برابر بفروشند. این 
سوء استفاده ها به دلیل سیستم توزیع معیوب دارو اتفاق می افتد.«

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی افزود: 
»در رابطه با نحوه توزیع دارو های خاص و گران قیمت و کوتاه 
کردن دست دالالن، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه ای 
که با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی و وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش کشور برگذار شد، تدابیری اندیشیدند. در این 
راستا مقرر شد دارو های خاص توسط بیمه ها توزیع و مستقیما 
التفاوت  مابه  با پرداخت  بیماران داده شود. همچنین  به دست 
قیمت دارو به بیمه ها، هزینه دارو برای بیماران متعادل ترخواهد 

شد و از طرفی دست دالالن را کوتاه می کند.«
بشیر خالقی با اشاره به افزایش تقاضا دارو در ماه های اخیراظهار 
کرد: »این افزایش تقاضای دارو نیاز واقعی بیماران نیست، بیماران 
به دلیل نگرانی درخواست بیشتری برای دریافت دارو دارند، 
متاسفانه افزایش نگرانی و ترس از قحطی در میان مردم مطابق 
بهداشت  کمیسیون  عضو  است.«  آمده  وجود  به  دشمنان  میل 
از  و درمان مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: »بخشی 
نگرانی های موجود به دلیل عدم اعتماد به عملکرد مسئوالن اتفاق 
افتاده است، باید تمامی مسئوالن با عمل به وعده های خودشان 
باعث افزایش دلگرمی و امید به آینده در مردم شوند، از طرفی 
مردم نیز باید نسبت به خودشان مهربان تر باشند، احتکارخانگی 
میان  تفرقه و شکاف  باعث  اهداف دشمنان  با  و ترس مطابق 

مردم و اقشار مختلف جامعه خواهد شد.«

خانه ملت
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معاون درمان وزیر بهداشت تشریح کرد

وضعیت اقالم مصرفی پزشکی در بیمارستان ها

معاون اجتماعی وزارت بهداشت در بازدید از روستای خرق خراسان شمالی:

 کانون های سالمت با مشارکت اهالی روستا فعال می شوند


