
انتقاداتتندوزیربهداشتازدخالتهایمدیریتیدولتومجلسدراموردانشگاهها:

وزیر بهداشت ضمن انتقاد از برخی دخالت های مدیریتی از 
سوی دولت و مجلس در امور دانشگاه ها و نقش سهمیه ها در 
پذیرش دانشجویان، گفت: »این دخالت ها به علم، آموزش 
و پژوهش و در حوزه فعالیت ما به سالمت مردم آسیب 
می زند و در یکی از مهمترین دانشگاه های علوم پزشکی، در 
رشته پزشکی در کنار رتبه های اول و دوم و برتر، رتبه 84 
هزار نشسته و در رشته داروسازی در کنار رتبه اول و برتر 
کنکور، رتبه 104 هزار پذیرفته شده است، این تصمیم را 
قانونگذار می گیرد که دود آن به چشم علم، عالم، پژوهش، 

سالمت مردم ، تحقیق و پیشرفت کشور می رود.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سید حسن هاشمی 
در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران 
برگزیده کشور که با حضور معاون اول رییس جمهور در 
سالن اجالس سران برگزار شد، اظهار داشت: »اجازه دهید 
که از این پس، رتبه ها و قبولی هر دانشگاه را در سایت، 
اعالم عمومی کنیم مگر نه اینکه شفافیت خوب است و 
اینجا هم که حوزه امنیتی نیست؛ بعد متوجه می شویم که 
تصمیم سازی ها و سیاستگذاری ها چه بالیی بر سر علم، 

پیشرفت و دانشگاه ها می آورد.«
وزیر بهداشت تصریح کرد: »هر کجا نگاه کنید یک 
دانشگاه یا دانشکده ایجاد شده است من و وزیر علوم از 
این نظر تحت فشار هستیم چون هر شهری که می رویم از ما 
دانشکده می خواهند  این مساله برای وزرای قبلی هم وجود 
داشته است  فکر می کنیم که با گسترش کّمی دانشکده ها، 
هنر کرده ایم اما کنار خانه جوان کشاورز یا دامداری که مولد 
بوده، دانشگاه یا دانشکده ای تاسیس شده و این جوان فکر 
می کند که کار خود را رها کند و در دانشگاه یا دانشکده 
درس بخواند و بعد هم که شغل مناسب تحصیالت خود 
را پیدا نمی کند اقدام به مهاجرت می کند . در حال حاضر 
75 درصد شهرنشین و حاشیه شهرنشین در کشور داریم.« 

تا توانسته ایم بی سوادی مدرن را تبلیغ و تشویق 
کرده ایم

هاشمی تاکید کرد: »تا توانسته ایم بی سوادی مدرن را 
تبلیغ و تشویق کرده ایم و بدون حساب و کتاب مدرک 
علمی و تحصیلی می دهیم و این روند با فشارهای بیرونی، 
ادامه دار است چون این فشارها خواست دانشگاه ها و 
وزرای علوم و بهداشت نیست اما مسیری را می رویم که 
دود آن به چشم خودمان خواهد رفت.« وزیر بهداشت با 
بیان اینکه در امور دانشگاه ها نباید دخالت شود، افزود: 
»اجازه دهند دانشگاه کار خودش را انجام دهد که به 
نفع و صالح کشور و مردم است اما بخشی از مشکالت 
موجود نیز به ما دانشگاهیان مربوط می شود چون بخش 
عمده ای از تحقیقات ما مشکالت مردم را حل نمی کند 
و متاسفانه به دنبال این هستیم کهH index  خودمان را 
افزایش دهیم و یا نفرات برتر کشور، منطقه و بین المللی 
باشیم که این امر هم از مسیر نمایه های بین المللی مانند

ISI  حاصل می شود و طبیعی است که تولیدات علمی 
ما از نگاه مردم بیشتر برای نمایه های علمی بین المللی 

کارایی دارد تا برای مردم و پیشرفت کشور.«
نسل  دانشگا های  »امروز  کرد:  خاطرنشان  هاشمی 
چهارم برای کشور کاربردی است  چون دانشگاه باید به 

درد و مشکالت مردم در حوزه های مختلف فکر کند و 
البته که سیاستگذار، سیاستمدار و مسئوالن کشور باید 
فرصت را برای دانشمندان ایجاد کند. شایسته گزینی در 
مدیریت کشور باید شاه بیت انتخاب افراد باشد.« وزیر 
بهداشت گفت: »در تحقیقات و پژوهش های ما، چقدر 
حل مشکالت مردم و کشور در حوزه اقتصاد و معیشت 
مورد توجه قرار می گیرد؟ مردم آثار تحقیقات علمی کشور 
را نمی بینند و عنوان می کنند که اگر ما ادعا می کنیم که در 
تولید علم، رتبه اول منطقه را داریم اثرات این موفقیت 
چه زمانی می خواهد بروز و ظهور پیدا کند؟ باید اعتراف 
کنیم که در کنار محدودیت هایی که برای دانشمندان و 
پژوهشگران وجود دارد، متاسفانه تحقیقات ما هم راستا 

با مشکالت روزمره مردم نیست.«
هاشمی افزود: »مشکالت جاری کشور مانند مشکالت 
اقتصادی، کم آبی و محیط زیست دردهای امروز جامعه 
است که باید برای حل آن فکر و تحقیق کرد. هر قدر 
بتوانیم بیشتر با مردم معاشرت داشته باشیم بهتر می توانیم 
به مشکالت آنها بپردازیم اما گاهی برخی افراد را برای 
خدمت به شهرها و روستاها اعزام می کنیم که بعد از 30 
سال درس خواندن، اولین بار است که سوار اتوبوس 
می شود و با فضای روستا و مناطق محروم بیگانه است و 
این فرد و برخی دانشگاهیان، با متن جامعه فاصله دارند.« 
وزیر بهداشت اظهار داشت: »اگر بخواهیم مشکالت مردم 
را حل کنیم، حتما این فرصت را داشته باشیم که مراکز 
درون  و  کنیم  تبدیل  مرز  بدون  مراکز  به  را  تحقیقاتی 
جامعه برویم و بجای اینکه برای خودمان و دیده شدن 
در سطح بین المللی کار کنیم برای مردم کار کنیم.  تربیت 
انسان های بزرگ، توانا و مسئولیت پذیر می تواند سرنوشت 
ایرانی سرافراز را رقم بزند امیدواریم که سیاستگذاران 
و دانشگاه های کشور، مسیر موجود را تغییر دهند و به 
نحوی عمل کنیم که برونداد و خروجی دانشگاه ها که 
سرشار از استعدادهای درخشان و بی نظیر است به سمتی 

رهنمون شود که مشکالت کشور کاهش یابد.«

رشد شتابان علم و فناوری در سال های اخیر
و  علم  شتابان  به رشد  اشاره  با  هاشمی  سیدحسن 
فناوری در سال های اخیر در کشور، یادآور شد: »یکی 
از نقاط افتخار آمیز کشور، رشد شتابان علم و فناوری در 
سال های گذشته است و باعث شادی و مسرت برای 
ایرانیان می شود چراکه تولیدات علمی کشور در سال 
2001 بسیار ناچیز بود و فکر می کردیم که اگر جایگاه 
دوم مصر در تولید علم منطقه را کسب کنیم به موفقیت 
بزرگی رسیده ایم اما در سال 2011 توانستیم موقعیت 
ممتازی در منطقه کسب کنیم.« وی اضافه کرد: »از سال 
2011 در تولید علم در کشور با افت روبرو بودیم اما در 
سال 2014 با اقداماتی که در دولت تدبیر و امید انجام 
شد، شرایط ممتازی در حوزه تولید علم به دست آوردیم 

و وضعیت کیفی مقاالت بسیار بهبود یافت.«
هاشمی گفت: »در برنامه توسعه چشم انداز 1404 
این بخش از خدمات دانشگاهیان بی سابقه است که ده 
سال زودتر از برنامه توانستیم به رتبه اول تولید علم در 
منطقه برسیم البته دوست داشتیم که در حوزه فناوری 
در  راه طوالنی  اما هنوز  موقعیتی می داشتیم  نیز چنین 
منفی در جامعه  داریم در روزهایی که خبرهای  پیش 
زیاد است، بازگو کردن این اخبار برای مردم در هیاهوی 
سیاست زده مناسب تر است و امیدواریم که انعکاس اخبار 
و اطالع رسانی به نحوی باشد که بار روانی اخبار منفی 
کاهش پیدا کند و ذکر این موفقیت ها موجب مسرت مردم 
شود.« وزیر بهداشت با بیان اینکه سهم وزارت بهداشت از 
شاخص های ورودی مانند بودجه، نیروی انسانی، تعداد 
مراکز آموزشی و اعضای هیات علمی، کمتر از یک چهارم 
است، افزود: »در تولید علم و شاخص های علم و فناوری 
سهم وزارت بهداشت بسیار باال است و در ابتدای دولت 
یازدهم فقط 8 دانشمند یک درصد برتر با استناد باال در 
وزارت بهداشت داشتیم که تا پایان سال 2016 به 55 
نفر افزایش یافت و در حوزه فناوری نیز بخش پزشکی 

کارنامه درخشانی دارد.«

موفقیت های شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت
هاشمی تعداد شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت را 
1150 شرکت عنوان کرد و گفت: »52 شرکت دانش بنیان 
حوزه سالمت، محصوالت خود را صادر می کنند و در حوزه 
ورود تحقیقات به عرصه زندگی مردم و اقتصاد کشور، بسیار 
موفق بوده اند.« وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان 
خود اظهار داشت: »حدود 1000 سال پیش فردوسی گفت 
»توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود«؛ مصرع دوم 
این شعر را همه قبول دارند و افرادی که در حوزه پژوهش 
و تحقیقات فعال هستند به خاطر آرامش خودشان، تعهد 
به کشور و بشریت در این حوزه فعالیت دارند اما مصرع 
اول این شعر به سیاستمداران مربوط می شود.« وی تصریح 
کرد: »در 1000 سال گذشته کمتر سیاستمداری در کشور 
بوده که در عمل به مصرع اول باور داشته است در گفته 
ها این باور را می بینیم طبیعی است که همه از علم، عالم و 
خردورزی حمایت می کنند اما در عمل باید به بودجه های 
علمی و پژوهشی کشور توجه کنیم؛ خجالت آور است که 
0.3 درصد از بودجه کشور را به پژوهش اختصاص می دهیم 
و البته در تخصیص و تحویل بودجه نیز مشکالتی داریم.«

به علم و پژوهش  »باور  تاکید کرد:  وزیر بهداشت 
کمتر نزد سیاستمداران وجود دارد باید بپذیریم که اگر 
بناست انقالب را صادر کنیم، این صادرات با مغز، قلم، 
اندیشه، علم و دانایی میسر است؛ ببینید که کشور چین 
انقالب خود را از طریق علم و فناوری به همه جا صادر 
کرده و در همین سالن نگاه کنید که چه آثاری از چین 
وجود دارد. آیا جایی در دنیا هست که اثری از چین در 
آن وجود نداشته باشد؟« هاشمی یادآور شد: »امیدواریم 
همه در عمل به علم و عالم احترام بگذارند. باید دخالت 
مجلس و دولت ها در دانشگاه ها کم شود البته از نظر امنیتی 
می گویم که هر کاری الزم است با رعایت قانون اساسی 
و حقوق شهروندی انجام دهید اما دخالت های مدیریتی 
دولت و مجلس به علم، آموزش و پژوهش و سالمت 

مردم آسیب وارد می کند که باید تجدید نظر کنیم.«

باور به علم و پژوهش، کمتر نزد سیاستمداران وجود دارد
خجالتآوراستکه0/3درصدازبودجهکشوررابهپژوهشاختصاصمیدهیم

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در دوره توانمندسازی 
اهمیت  بر  کشور،  پزشکی  علوم  دانشگاه های  بیمارستان های  روسای 
برای مدیریت  دیده  آموزش  افراد  از  استفاده  توانمندسازی مدیران و 

صحیح منابع حوزه سالمت، تاکید کرد.
 در این دوره که با همکاری سازمان جهانی بهداشت )WHO( و 
فدراسیون جهانی بیمارستان )IHF( در موسسه عالی توسعه و تربیت 
مدیران نظام سالمت ایران )HMDI( برگزار شد، معاون توسعه مدیریت و 
منابع وزارت بهداشت با تاکید بر اهمیت برگزاری دوره های توانمندسازی 

منابع انسانی حوزه سالمت و ارتباط صالحیت حرفه ای مدیران با انتخاب 
و انتصاب افراد، گفت: »یکی از اهداف مهم برگزاری این دوره ها، تقویت 
توانمندی ها است تا مدیران بتوانند منابع را به  درستی مدیریت کنند.«  
سیدعلی صدرالسادات با بیان اینکه بیمارستان مجموعه بزرگی است 
که برای اداره بهتر و بهره وری بیشتر آن، به دانش غنی تری نیاز است، 
مهمترین وظیفه موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سالمت ایران 
را تربیت مدیران توانمند برای نظام سالمت عنوان کرد و گفت: »در این 
موسسه از امکانات خارج از وزارت بهداشت نیز در حوزه های نیروی 
انسانی، انتخاب استادان و تامین منابع مالی استفاده می شود و خوشبختانه 
موسسه توانسته در مدت زمان کوتاهی که از آغاز به کار آن می گذرد، 

جایگاه خود را بیاید.« 
صدرالسادات با ابراز امیدواری از برگزاری موفق این دوره و استفاده 
از برکات آن در تربیت مدیران بیمارستانی، به طرح در دست انجام 
بیمارستان های مستقل که با ابالغ آن، نوع اختیارات بیمارستان ها تغییر 
کرده است، اشاره کرد و افزود: »ما به ادامه مشارکت بیمارستان ها و 
آن،  تحقق  برای  که  امیدواریم  این طرح  دستورالعمل  درست  اجرای 

مدیران بیمارستان ها باید توانمندی بیشتری کسب کنند.« 
وی با ابراز خوشحالی از برگزاری دوره های توانمندسازی مدیران با 
همکاری سازمان جهانی بهداشت و فدراسیون جهانی بیمارستان و ابراز 
امیدواری از ادامه این همکاری ها، تاکید کرد: »تنها برگزاری دوره و توانمند 
کردن افراد کافی نیست، بلکه در آینده نباید اجازه داد افراد آموزش ندیده 

در این دوره ها، در سطح مدیریتی بیمارستان ها مشغول به کار باشند.« 
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت همچنین با تاکید 
بر نگاه مثبت وزارت بهداشت به ارائه ایده های نو و لزوم همکاری 
سازمان های خارج از موسسه، مانند سازمان بیمه و سازمان برنامه و 
بودجه در حوزه توانمندسازی مدیران حوزه سالمت، افزود: »اجرای 
بیمارستان ها، همکاری و حمایت روسای  برای روسای  دوره ها  این 
دانشگاه های مناطق ده گانه وزارت بهداشت در سراسر کشور را می طلبد 
موسسه  برای  وقفه ای  و  محدودیت  کشور  مالی  مسائل  امیدواریم  و 
ایجاد نکند تا بتوانیم با ارائه آموزش های مختلف، مدیران چند بعدی 
 Dr.( کریستوف هملمان  ادامه،  در  کنیم.«  تربیت  نظام سالمت  برای 
Christoph Hammelman(، نماینده سازمان جهانی بهداشت، نکاتی 
را درخصوص اهمیت برگزاری دوره های توانمندسازی و نقش موسسه 

در ارتقای توانمندی منابع انسانی بیان کرد. 
گفتنی است، در دوره توانمندسازی روسای بیمارستان های دانشگاه های 
 TOT of Healthcare leadership for" علوم پزشکی کشور با عنوان
Hospital CEOs" که از 17 تا 23 آذرماه 1397 برگزار شد، اریک رودنبک 
)Dr. Eric De Roodenbeke(، رییس فدراسیون جهانی بیمارستان به عنوان 
تسهیل گر بین المللی مشارکت داشته و 30 نفر از روسای بیمارستان های 
دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران، مشهد، اهواز، مازندران و کرمان 
و برخی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی 

حضور داشتند.
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شیویاری،عضوکمیسیونبهداشتمجلسپاسخداد؛

 چرا برخی پزشکان زیرمیزی بگیر شده اند؟
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه پزشکان از 
پرداخت مالیات فرار نمی کنند، گفت: »ضعف دولت در تامین منابع 
پایدار برای طرح تحول سالمت برخی پزشکان را زیرمیزی بگیر کرد.«
یعقوب شیویاری با بیان اینکه پزشکان مایل به شفاف سازی درآمد 
هستند، گفت: »پزشکان تافته جدا بافته نیستند و باید درآمد آنها مانند 
تمامی مشاغل شفاف شود.« نماینده مردم میانه در مجلس شورای 
اسالمی، با تاکید بر اینکه پزشکان از پرداخت مالیات فرار نمی کنند، 
افزود: »فرار مالیاتی و تالش برای عدم شفاف سازی درآمد در تمامی 
اصناف وجود دارد و تنها مربوط به جامعه پزشکی نیست بنابراین نباید 
نگاه ها را معطوف پزشکان کرد.« وی با تاکید بر اینکه پزشکان از استفاده از 
دستگاه کارتخوان در مطب ها استقبال می کنند، ادامه داد: »جامعه پزشکی 
به دنبال پنهان کردن درآمد خود نیست و میزان درآمد آنها نیز برای همه 
مشخص است.« این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: »البته نیاز 
است فرهنگ سازی مناسبی برای استفاده از دستگاه کارتخوان، در مطب 
ها انجام شود تا در کنار الزام قانونی توجه به این مهم در دستور کار 
پزشکان قرار گیرد.« این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: »نسخی 
که پزشکان به موسسات بیمه گر و بیمه های طرف قرارداد ارائه می کنند 
اگر در سیستم ثبت نشود قابل تایید نیست و به گونه ای سازمان های 
بیمه در قبال خدمات مبلغی پرداخت نمی  کنند.« شیویاری یادآور شد: 
»برخی پزشکان تا زمانی که پول نگیرند نسبت به انجام عمل جراحی 
اقدام نمی کنند اما پزشکانی نیز داریم که پول عمل جراحی بیمار را 

از جیب پرداخت می کنند بنابراین نمی توان تمامی آنها را متهم کرد.«

پدیده زیرمیزی حذف نشده است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، با انتقاد 
از اینکه پدیده شوم زیرمیزی هنوز وجود داشته و رفع نشده است، 
تصریح کرد: »این پدیده در حال مرتفع شدن بود اما متاسفانه به دلیل 
اینکه دولت نتوانست منابع پایدار را برای طرح تحول سالمت تامین و 
سازوکار مناسب را ایجاد کند بنابراین این معضل هنوز وجود دارد و 
مدیریت نشده است.« وی با تاکید بر اینکه هیچ پزشکی تمایلی به اخذ 
هزینه اضافی از بیماران ندارد، گفت: »دولت در طرح تحول سالمت 
نیز به دنبال کاهش پرداختی ها از جیب مردم بود.« این نماینده مردم در 
مجلس دهم، یادآور شد: »وقتی پرداخت بدهی پزشکان ماه ها زمان می برد 
مسلم است که برخی پزشکان به این سمت و سو روی می آورند در این 
رابطه گزارش هایی وجود دارد که حتی برخی پزشکانی که در گذشته نیز 
زیرمیزی نمی گرفتند در حال حاضر به این پدیده گرایش پیدا کردند.«

با رفع مشکالت طرح تحول سالمت پدیده زیرمیزی 
مدیریت می شود

شیویاری با بیان اینکه با رفع مشکالت مالی سد راه طرح تحول 
سالمت پدیده زیرمیزی مدیریت می شود، افزود: »وقتی دولت به موقع 
پول پزشکان را پرداخت نمی کند بنابراین برخی پزشکان نیز قانون را دور 
می زنند.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، با 
تاکید بر اینکه اگر پزشکان حتی فوق تخصص ها از طریق مطب درآمدی 
نداشته باشند معیشت آنها با مشکل مواجه می شود، گفت: »به طور 
قطع اگر پزشکان بدانند  پولی که به عنوان مالیات پرداخت می شود 
برای ارتقای جامعه هزینه می شود تمامی آنها استفاده از کارت خوان 
در مطب ها را در دستور کار قرار می دهند کما اینکه در حال حاضر 

نیز تمامی آنها از این امر استقبال می کنند.«

سرپرستگروهجراحانپالستیکمناطقمحرومخبرداد

 درمان رایگان 17 هزار بیمار
 گرفتار شکاف لب و کام 

سرپرست گروه جراحان پالستیک مناطق محروم گفت: »ویزیت و 
درمان رایگان 17 هزار بیمار گرفتار شکاف لب، کام و ناهنجاری 
همراه تولد در مناطق محروم طی 10 سال گذشته به همت پزشکان 

داوطلب انجام شده است.«
به گزارش سپید،  عبدالجلیل کالنترهرمزی رئیس هیأت مدیره موسسه 
ملی مرهم و سرپرست گروه جراحان پالستیک مناطق محروم در ارتباط 
با برگزاری مراسم تجلیل از برگزیدگان مسئولیت های اجتماعی اظهار 
داشت: »این مراسم 25 آذرماه سال جاری در سالن همایش دانشگاه علوم 
پزشکی تهران برگزار می شود.« وی افزود: »هر ساله مؤسسه ملی مرهم 
با همکاری نهادهایی همچون دانشگاه علوم پزشکی تهران از افرادی که 
در حوزه های مختلفی همچون پزشکی،  مهندسی،  اجتماعی،  کشاورزی، 
شهری و ... کار خیر برجسته انجام داده و بدون هیچ چشم داشتی اقدام 
موثر اجتماعی انجام داده باشند تجلیل می کند.« کالنتر هرمزی خاطرنشان 
کرد: »در مراسم امسال از 4 نفر در گروه مرهم، 4 نفر در دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و 4 نفر از خیرین حوزه سالمت و چندین نفر دیگر به 
علت فعالیت های اجتماعی و انسان دوستانه تجلیل می شود.« رئیس هیأت 
مدیره موسسه ملی مرهم و سرپرست گروه جراحان پالستیک مناطق 
محروم در ارتباط با فعالیت موسسه ملی مرهم گفت:  »این مؤسسه یک 
مجموعه مردم نهاد بوده که 500 نفر عضو غیررسمی، 7 نفر هیأت مدیره 
و بیش از 40 نفر هیأت امنا دارد که طی 23 سفر به مناطق محروم از سال 
87 تا امسال پزشکان خیر بیش از 17 هزار شکاف لب، کام و ناهنجاری 
همراه تولد، ویزیت و درمان رایگان انجام داده اند.« وی گفت: »یک هزار 
و 700 تا یک هزار و 800 مورد از این آمارها مربوط در مناطق محروم 
انجام شده و بقیه موارد نیز افراد به سایر نقاط کشور اعزام و برای آنها 
درمان رایگان صورت گرفته است که می توان گفت بیش از چهارهزار 

و پانصد نفر طی 10 سال گذشته رایگان ویزیت و عمل شده اند.«

خانه ملت

معاونتوسعهمدیریتومنابعوزارتبهداشتدردورهتوانمندسازیروسایبیمارستانهایکشور:

مدیریت بیمارستان ها جای افراد آموزش ندیده نیست


