
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:

 افراد فاقد پوشش بیمه ای برای بیمه 
شدن به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: »بر اساس آیین نامه ارزیابی 
وسع و بیمه اجباری سالمت، هرکس که فاقد پوشش بیمه ای است 
مکلف شده ظرف مدت ۶ ماه مراجعه کرده و خود را بیمه کند. 
این افراد باید برای بیمه شدن به سایت سازمان بیمه سالمت یا 

دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا ، طاهر موهبتی در برنامه روی 
خط خبر درباره آیین نامه ارزیابی وسع و برخورداری از یارانه 
از  »یکی  افراد گفت:  فراخور درآمد  بیمه سالمت  برای  دولت 
ماموریت های اصلی سازمان های بیمه گر این است که جمعیت 
تحت پوشش خود را افزایش داده و به نقطه حداکثر برساند. 
برای انجام این موضوع موانعی وجود دارد، یعنی اگر کسی بیمه 
اختیاری دارد یا می تواند روی تخت بیمارستان بیمه شود، نیازی 
به بیمه شدن نمی بیند. در نتیجه برای این موضوع قانونی تصویب 
شد که همه افراد جامعه بیمه اجباری شوند و استفاده از بیمه 
اجباری به تصویب آیین نامه ای موکول شد که باید توسط دولت 
تصویب می شد. این آیین نامه هفته گذشته در هیات دولت به 
تصویب رسید.« وی ادامه داد: »افراد برای انجام این کار ابتدا در 
سایت سازمان بیمه سالمت یا دفاتر پیشخوان، ثبت درخواست 
می کنند و این درخواست توسط وزارت رفاه بررسی می شود تا 
توان مالی متقاضی مشخص شود. سازمان بیمه سالمت در این 
افراد  زمینه فقط سوال می کند و وزارت رفاه اعالم می کند که 
در چه گروه درآمدی یا دهک درآمدی قرار دارند تا میزان حق 

بیمه پرداختی یا رایگان بودن آن مشخص شود.«
موهبتی بیان کرد: »مردم از این فرصت برای بیمه شدن خود استفاده 
کنند. البته آیین نامه بیمه اجباری هنوز ابالغ نشده و احتماال در ۳ 
تا ۴ روز آینده و دستورالعمل های آن تا ۴۵ روز آینده ابالغ خواهد 
از مشکالت کشور خاتمه  به یکی  ارزیابی وسع  شد. موضوع 
می دهد، زیرا برخی افراد با وجود توانایی مالی و فقط به خاطر 

این که ساکن روستاها بودند از بیمه رایگان استفاده می کردند.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اظهار داشت: »بر اساس اطالعات 
مرکز آمار ۱۰ درصد مردم بیمه ندارند، اما پیش بینی می شود ۶.۵ 
تا ۷ میلیون نفر در کشور فاقد دفترچه بیمه باشند و تعدادی هم 
دو دفترچه ای هستند. البته حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار همپوشانی 
با  بیمه ای  بیمه ای داشتیم که سال گذشته ۲ میلیون همپوشانی 
سازمان تامین اجتماعی رفع شد و باید توجه کرد که مهم تر از 
رفع همپوشانی، عدم ایجاد همپوشانی جدید است که در حال 

حاضر این کار انجام می شود.«

موالیی، عضو شورای عالی نظام پزشکی:

 ۱۰ هزار پزشک فارغ التحصیل 
شماره نظام دریافت نکرده اند

عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: »نمایندگان مجلس به جای 
طرح های غیر کارشناسی به بررسی طرح های مفیدی همچون 
ساماندهی پزشکان و جلوگیری از خروج نخبگان پزشکی بپردازند.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، جواد موالیی با انتقاد از هجمه های 
هدف دار به جامعه پزشکی، تأکید کرد: »نمایندگان مجلس به جای 
بررسی طرح غیر کارشناسی افزایش دو برابری ظرفیت رشته های 
پزشکی به بررسی طرح  هایی برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان 

و خروج پزشکان از کشور بپردازند.«
عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد:  »در حال حاضر ۸۱ هزار 
پزشک عمومی و ۵۵ هزار دانشجوی پزشکی در کشور داریم و 
ساالنه ۷ هزار دانشجوی پزشکی در کشور فارغ التحصیل می شود. 
این موضوع یعنی اینکه نه تنها کمبود پزشک نداریم بلکه برخی 
از پزشکان بیکار هستند.« وی افزود: »حدود ۱۰ هزار پزشک 
یا  نکرده اند  دریافت  پزشکی  نظام  شماره  هنوز  فارغ التحصیل 
به فکر مهاجرت به خارج از کشور بوده و یا به مشاغل دیگر 
روی آورده اند، مشکل کشور کمبود پزشک نیست بلکه توزیع 
ناعادالنه پزشک در مناطق محروم است، مجلس باید طرح هایی 
را تصویب کند که مانع خروج نخبگان پزشکی از کشور شود، 
به  را  پزشکان  انگیزشی و مشوق ها می توانند  گفت: طرح های 

مناطق کمتر برخوردار بفرستد.«
مهاجرت  کشور  از  پزشک   ۶۰۰ حدود  »ساالنه  گفت:  موالیی 
می کنند که تربیت آنها میلیاردها تومان برای کشور هزینه در بر 
داشته است، دانشجویان فعلی امید زیادی به آینده کشور ندارند و 
تصویب چنین طرح هایی باعث ناامیدی و سرخوردگی دانشجویان 
می شود. آیا برای رشته های پزشکی آینده ای نظیر دانشجویان فنی 

و مهندسی در نظر گرفته اید؟«
عضو شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد: »آموزش صحیح 
پزشکان نیازمند بسترسازی مناسب است و برای این منظور نیازمند 
سالن های تشریح، آزمایشگاه ها و بیمارستان های آموزشی هستیم، 
قطعًا برای دو برابر کردن ظرفیت پزشکان ابتدا باید زیرساخت ها 

را فراهم کنیم تا به کیفیت آموزش لطمه ای وارد نشود.«
وی در پایان اضافه کرد: »طبق آمار مشکل کمبود پزشک نداریم 
بلکه مشکل سیاست گذاری های نادرست در زمینه توزیع پزشکان 
انتخابات پیش  روی  به  امیدوارم مباحث مطرح شده  است که 
نمایندگان مجلس ارتباطی نداشته باشد و سالمت جامعه و مردم 

اولویت نمایندگان قرار گیرد.«
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مناسبت  به  بهداشت  وزیر 
نگاه  برنامه  در  دولت،  هفته 
و  شد  حاضر  تلویزیون  یک 
به درباره مهمترین موضوعات 
روز حوزه سالمت و جامعه 
پزشکی سخن گفت. وی در 
قول  سخنانش،  از  بخشی 
یک  تا  ارجاع  نظام  استقرار 
گفت:  و  داد  را  دیگر  سال 
 ۷۰ حدود  امسال  پایان  »تا 
درصد کشور را تحت پوشش 
سیستم ارجاع خواهیم برد و 
تا نیمه اول سال ۱۳99 شاهد 
کشور  کل  که  بود  خواهیم 
ارجاع  پوشش سیستم  تحت 
اجرای  و  خانواده  پزشک  و 

بالینی می رود.« راهنماهای 
به گزارش سپید، سعید نمکی 
به  خود،  سخنان  ابتدای  در 
وعده ای که در اسفند سال 9۷ 
از طریق همین برنامه به مردم 
داده بود اشاره کرد و گفت: 
»وعده داده بودم که تا پایان بهار 
9۸ بتوانیم پرونده الکترونیک 
مستقر  کشور  در  را  سالمت 
کنیم که با لطف خدا این امر 

محقق شد و ما بیست و پنجم خرداد ماه برای افتتاح 
این طرح، به رئیس جمهور محترم اعالم آمادگی کردیم 
مشغله هایی  و  برنامه ها  فشردگی  دلیل  به  البته  که 
که وجود داشت، در اولین روزهای تیرماه، پرونده 
افتتاح  رئیس جمهور  حضور  با  سالمت  الکترونیک 
شد.« وی با بیان اینکه در حال حاضر پرونده الکترونیک 
سالمت برای کل مردم کشور وجود دارد، افزود: »در 
مراحل  که  را طراحی کرده ایم  زمینه سامانه ای  این 
محرمانه  و  امنیتی  دسترسی های  نظر  از  را  نهایی 
و  بهداشتی  اطالعات  و  مردم  پزشکی  اطالعات  به 
این سامانه  است  قرار  درمانی می گذراند. همچنین 
هر  که  شود  متصل  هم  موبایل  در  نرم افزاری  به 
به  از طریق صفحه موبایلش  بتواند  ایرانی  شهروند 
پرونده الکترونیک سالمتش ورود کند که البته این 
شدن  طبقه بندی  و  بودن  محرمانه  رعایت  با  اقدام 

اطالعات خواهد بود.«
نمکی درباره صدور کارت سالمت برای مردم نیز 
گفت: »کارت سالمت برای شهروندان مبتنی بر کد 
ملی و شناسه داخل پرونده الکترونیک سالمت است 
و افراد می توانند با این کارت به همه مراکز بهداشتی 
و درمانی مراجعه کرده و از این سامانه استفاده کنند. 
قطعًا در این راستا همکاران ما تالش می کنند تا برای 
حداقل ۷۵ میلیون ایرانی کارت سالمت را صادر کنیم.«
به بسته های  با اشاره  از سخنانش  نمکی در بخشی 
طرح تحول سالمت، اظهار داشت: » یکی از بسته های 
این طرح، کاهش پرداخت از جیب مردم بود که ما 
هم این بسته را پیش می بریم و حتی سعی می کنیم 
در شرایط اقتصادی کنونی، حمایت بیشتری از مردم 
کرده و درصد پرداخت از جیب را نسبت به گذشته 
تحول  طرح  دیگر  بسته  دهیم.  بیشتری  کاهش  نیز 
سالمت ماندگاری پزشکان در مناطق محروم بود که 
ما این موضوع را هم تقویت می کنیم و حتی ضریب 
دریافتی پزشکان در نقاط محروم را هم افزایش داده ایم 
تا پزشکان به ماندن در مناطق محروم ترغیب شوند. 
بیماران خاص  از  این طرح حمایت  بسته دیگر در 
و صعب العالج بود که خوشبختانه آن را به شدت 
دنبال می کنیم؛ به گونه ای که در حال طراحی مکانیزم 
هایی هستیم که داروی بیماران خاص و صعب العالج 
آسان تر به دستشان برسد.« وی ادامه داد: »در زمینه 
توسعه زیرساخت های نظام سالمت به عنوان یکی 
از بسته های طرح تحول، کار را دنبال می کنیم. منتها 
از روزی که بنده به وزارت بهداشت آمدم، اولویت 
سمت  به  منابع  کمبود  دلیل  به  را  پروژه ها  تکمیل 
نقاط کمتر برخوردار و یا مناطق حاشیه ای شهرهای 
بزرگ سوق داده ایم. بر همین اساس اولویت تکمیل 
پروژه ها را روی ۴۰ بیمارستان ناتمامی گذاشتیم که 
عمدتًا در مناطق کمتر برخوردار قرار دارند و امسال 
با حدود ۶ هزار تخت بیمارستانی این پروژه ها را به 
اتمام خواهیم رساند. در کنار این موضوع حدود ۱۰۰ 
اورژانس را در این مناطق آماده بهره برداری می کنیم، 
آماده  ارائه خدمات   ۲ برای سطح  را  کلینیک   ۱۴۰
خواهیم کرد. همچنین حدود ۶۰۰ پروژه بهداشتی 
پزشکان  زیستگاه  بهداشت،  خانه  ساخت  از  اعم 
و... در دستور کار داریم که امسال به بهره برداری 

خواهند رسید.«

اجرای نظام ارجاع در ۷۰ درصد کشور
 تا پایان امسال

نمکی تاکید کرد: »اولین زیرساخت طرح تحول نظام 
ارجاع و  نظام  الکترونیک سالمت،  پرونده  سالمت 
پزشکی خانواده و اعمال راهنماهای بالینی بود که 
خوشبختانه تاکنون ۶۰۰ راهنمای بالینی را آماده و 
پرونده  نام  به  ریلی  وجود  با  حال  کرده ایم.  ابالغ 
الکترونیک سالمت به راحتی می توانیم این گایدالین ها 
را اعمال کنیم. همچنین کار سیستم ارجاع را آغاز 
کرده ایم و کار پزشکی خانواده را نیز شروع خواهیم 
کرد؛ به طوری که تا پایان امسال حدود ۷۰ درصد 
برد  ارجاع خواهیم  کشور را تحت پوشش سیستم 
و تا نیمه اول سال ۱۳99 شاهد خواهیم بود که کل 
کشور تحت پوشش سیستم ارجاع و پزشک خانواده 

و اجرای راهنماهای بالینی می رود.«
نمکی در ادامه صحبت هایش با اشاره به طرح بسیج 
کنترل فشار خون در کشور گفت: »طبق آخرین آمار 
در سال 9۶ حدود ۳۸۰ هزار مرگ در کشور اتفاق 
افتاده که از این تعداد ۳۱۳ هزار موردشان به دلیل 
بیماری های غیرواگیر رخ داده است. حال در بین این 
تعداد هم 9۷ هزار مرگ به دلیل بیماری پرفشاری 
اند.  با فشارخون رخ داده  یا موارد مرتبط  خون و 
بر همین اساس به دلیل افزایش مرگ و میر ناشی 
از ابتال به این بیماری ها بحث کنترل فشار خون را 
در اولویت قرار دادیم و بسیج ملی کنترل فشار خون 
کردیم  اجرا  ذی ربط  دستگاه های  سایر  کمک  با  را 
فواید  بلکه  نداشت،  ما  برای  گزافی  هزینه  ابداً  که 

بسیاری را برای کشور به دنبال داشت.«
وزیر بهداشت با بیان اینکه در طی اجرای بسیج ملی 
کنترل فشار خون به جای ۲۰ میلیون جمعیت هدف 
موفق شدیم فشار خون حدود ۳۰ میلیون ۷۰۰ هزار 
نفر را کنترل کنیم، گفت: »در میان آن ها حدود دو 
میلیون و ۷۰۰ هزار مورد جدید پیدا کردیم که اصاًل 
از فشار خونشان خبر نداشتند. همچنین ۱۰ میلیون 
خون  فشار  به  ابتال  مرز  در  که  کردیم  پیدا  را  نفر 
قرار داشتند. بنابراین ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مورد 
جدید پیدا کردیم که اگر بتوانیم به موقع این افراد 
را مراقبت کنیم قطعًا در آینده می توانند زندگی عادی 
خود را ادامه دهند و بر روی تخت های بیمارستان 

گرفتار نخواهند شد.«

ماجرای تخلفات در سازمان غذا و دارو
وزیر بهداشت درباره آخرین وضعیت بازداشت شدگان 
تخلفات ارزی در حوزه دارو گفت: »من با دستور آقای 
رئیس جمهور به محض ورودم به وزارت بهداشت 
در  بود.  شفاف سازی  دادم  انجام  که  کاری  اولین 
سازمان غذا و دارو چند مشکل داشتیم؛ یکی اینکه 
برخی افراد از امکانات ویژه در این سازمان استفاده 
می کردند و برخی کارمندان به بعضی از واردکنندگان 
و یا تولیدکنندگان سرویس های خاص ارائه می دادند. 
همچنین در زمینه ارز ابهاماتی وجود داشت که به 
آنها ورود کردیم و چند گروه را برای ارزیابی تک 
این  از  تعدادی  که  کردیم  مستقر  موارد  این  تک 
در حوزه  بودند،  گرفته  که  را  ارزی  متاسفانه  افراد 
واردات  برای  هم  برخی  بودند.  نکرده  خرج  دارو 

بخش  در  اما  بودند،  گرفته  ارز  پزشکی  تجهیزات 
بودند  فروخته  را  تجهیزات  آزاد  ارز  با  خصوصی 
مراجع  به  را  تخلفات  این  همه  استثنا  بدون  ما  که 

قضایی معرفی کردیم.«
پنج مورد  ادامه داد: »طی دو هفته گذشته هم  وی 
این متخلفین را به مراجع قضایی معرفی  از  جدید 
کردیم که پیگیری های قضایی آن در حال انجام است 
و زمانی که به صدور رأی رسید به اطالع مردم نیز 
خواهیم رساند. در عین حال به دلیل پیچیدگی، کار 
رسیدگی ما به این پرونده ها نیز ادامه دارد تا مبادا 
حقی از کسی ضایع شود. برخی اعالم کردند که کاالها 
در راه است و بر همین اساس تا پایان مردادماه به 
آنها مهلت دادیم. عده ای توانستند به ما اثبات کنند 
پس  از  و  نتوانستند  عده ای  و  نکرده اند  تخلف  که 

فردا اسامی آنها را به مراجع قضایی خواهم داد.«
وزیر بهداشت درباره وجود مافیای دارو در کشور 
دلیل عدم جرأت ورود  به  گفت: »من فکر می کنم 
برخی از همکاران من به این عرصه این توهم شکل 
گرفته است که مافیای دارو در کشور وجود دارد. 
من واقعًا اصالتی برای این جریان قائل نیستم. من 
قائل  اصالت  تاریکی  برای  و  حق  غیر  برای  اصاًل 
نیستم و اصالت را با نور و حق و حقیقت می بینم. 
شفافیت  دارو  قیمت گذاری  زمینه  در  خوشبختانه 
و  می کنیم  ایجاد  دارو  و  غذا  سازمان  در  را  خوبی 
در بافت کمیسیون ها تغییراتی به وجود می آوریم تا 
تمام تصمیمات شفاف باشند.« وی تاکید کرد: »اگر 
ما درون سیستم خودمان را پاکیزه کنیم، از بیرون از 
طرف کسی تهدید نمی شویم. بزرگترین مشکل ما 
عدم شفافیت در درون ساختار دولتی ماست و اگر 
آنجا درست شود بسیاری از مسائل حل خواهد شد. 
ما این گام را برداشتیم و قسمت عمده راه را رفته 
ایم. از طرفی شریف ترین همکاران داروساز را در 
کشور و در کنار خودمان داریم و جامعه داروسازی 
مملکت مافیا نمی شود. اگر این اتفاق افتاد یکسری 
است  که ممکن  این حلقه هستند  از  بیرون  سوجو 
به صورت ابزاری از همکاران داروساز هم استفاده 
با  مبارزه  زمینه  در  داریم  امروز  خوشبختانه  کنند. 
فساد به یک وحدت ملی می رسیم که غنیمت است. 
می  رویه  وحدت  یک  به  همکارانمان  با  همچنین 
رسیم تا متوجه شوند که اگر با موج سودجو همراه 
این قضیه  قربانی خواهند شد. من  شوند خودشان 

را خیلی پیچیده نمی بینم.«

بخش دولتی پزشکی فرار مالیاتی ندارد
وزیر بهداشت درباره وضعیت مالیات های پزشکی نیز 
گفت: »در شرایطی هم که فروش نفت ما به شدت 
دچار گرفتاری است یکی از منابعی که می تواند به 
من کمک کند منبع پایدار مالیات است. در عین حال 
باید توجه کرد که فرار مالیاتی فقط مختص جامعه 
جامعه  از  عمده ای  بخش  طرفی  از  نیست.  پزشکی 
پزشکی کسانی هستند که در بیمارستان های دولتی کار 
می کنند که در آخر هر ماه هم مالیات بر درآمد شان 
را به حساب دولت واریز می کنیم و هم بخشی از 
سهم شان را بر می داریم و برای سایرین توزیع می کنیم 
و قسمت اندکی را به خود طبیب می دهیم. بنابراین 

مالیاتی  فرار  دولتی  بخش  در 
وجود ندارد.«

وجود  با  اینکه  بیان  با  نمکی 
نگرانیم  حتی  درآمدها  این 
بخش  از  ما  همکاران  که 
خصوصی  بخش  به  دولتی 
هر  »به  داد:  ادامه  کنند،  کوچ 
این  همه  با  ما  همکاران  حال 
را  خدمت شان  ارائه  شرایط 
ادامه می  دهند و درصد خیلی 
باالیی هم نمی گیرند. باالترین 
پزشک  یک  برای  که  پولی 
نقاط  محروم ترین  در  جراح 
کشور پرداخت می کنیم ماهانه 
با  که  است  تومان  میلیون   ۶۰
موارد  سایر  و  مالیات  کسر 
خواهد  کمتر  بسیار  رقمش 
شد و متوسط درآمدشان حدود 
۲۰ الی ۲۲ میلیون تومان است. 
بنابراین مالیات و فرار مالیاتی 
در بخش دولتی وجود ندارد، 
مالیات ها  ماه  ما سر هر  بلکه 
فرار  دومًا  کنیم.  تسویه می  را 
مالیاتی در بخش خصوصی هم 
پزشکی  جامعه  مختص  فقط 
صنوف  سایر  در  بلکه  نیست، 
نیز وجود دارد. بحث ما این است که همکارانمان 
حال  عین  در  کنند.  اجرا  را  آن  و  تبعیت  قانون  از 
حدود و حریم و حرمت جامعه پزشکی را هم نباید 
بشکنیم تا به گونه ای در جامعه تلقی شود که تمام 
افراد جامعه پزشکی فرار مالیاتی دارند و درآمدهای 

شان را کتمان می کنند.«
نمکی تاکید کرد: »گروه محدودی ممکن است در حق 
مردم اجحاف کنند که با کمک انجمن های علمی و 
سازمان نظام پزشکی با آنها برخورد می کنیم. بنابراین 
کوتاه  کنیم،  دفاع  مردم  حق  از  باید  که  جایی  در 
اولین  بهداشت،  وزیر  عنوان  به  بنده  زیرا  نمی آییم. 
وظیفه ام دفاع از حقوق شهروندان این مملکت است. 
در زمینه نصب کارتخوان نیز از همکارانم خواهش 
کرده ام که حتی اگر طبعشان اینطور قضاوت می کند 
که نصب کارتخوان و الزام آن نوعی بی حرمتی است با 
توجه به مصوبه قانونی باید از آن تمکین کنند. ما در 
اجرای قانون به عنوان بدنه دولت همراهی می کنیم. 
ما باید در اجرای قانون همراهی کنیم اما تقاضا دارم 
کنیم  صحبت  مهربانانه تر  هم  پزشکی  جامعه  با  که 
می توان این موارد را با زبانی مهربانانه تر عنوان کرد.«
پزشکی  دانشجویان  ظرفیت  افزایش  درباره  نمکی 
گفت: »در حال حاضر سالی ۷ هزار فارغ التحصیل 
از  اگر ۱۰ درصد  رشته پزشکی در کشور داریم و 
این افراد هم سر کار نروند، بیش از ۶ هزار نفر از 
فارغ التحصیالن مان اعم از طبیب عمومی و متخصص 
آماده کارند. طبق برآورد ما حدود ۴۰ هزار پزشک 
که اسامی شان را داریم هیچ ردی از طبابت شان در 
کشور وجود ندارد. این نشان می دهد که ما در توزیع 
و ایجاد جاذبه برای پزشکان در نقاط مختلف خوب 
عمل نکرده ایم. در عین حال از سال 9۳، ۳۰ درصد 
ظرفیت ویژه برای مناطق محروم گرفته ایم که متعهد 
شده اند سه برابر زمان تحصیل شان را در آن منطقه کار 

کنند و از سال ۱۳99 فارغ التحصیل خواهند شد.«
نمکی ادامه داد: »بنابراین برآورد من به عنوان وزیر 
بهداشت و کارشناس حوزه سالمت این است که در 
سال های آتی حداکثر تا سه سال آینده چیزی به نام 
کمبود پزشک حتی در مناطق محروم نخواهیم داشت. 
در حال حاضر سرانه پزشک ما نزدیک به دو است و 
اگر با همین روش پیش رویم این سرانه بیشتر می شود 
و حتی مشکل افزایش نیروی پزشکی خواهیم داشت. 
البته ما در بخش های خودمان ظرفیت را باال می بریم. 
باید توجه کرد که اگر تعداد پزشک از نیازمان بیشتر 
شود، با یک جمعیت بیکار مواجه می شویم که متوقع 
هم هست. به هر حال نوع توقع یک دیپلمه بیکار با 
پزشک بیکار متفاوت است. در عین حال داریم ۱۴ 
به کار گیری  برای پزشک خانواده  را  هزار پزشک 
می کنیم تا تربیت کنیم. بنابراین معتقدم که در حال 
حاضر ظرفیت پزشکی ما برای پنج سال آینده شاید 
از طرفی  باشد.  ارائه خدمت مان  نظام  نیاز  از  فراتر 
زیرساخت هایمان برای تربیت نیروی انسانی با این 
پزشکی  دانشجوی  هر  است.  شده  هماهنگ  میزان 
تمام  باید  دارد.  نیاز  آموزشی  به یک تخت  حداقل 
زیرساخت های تربیت شان را داشته باشیم و خدا نکند 
که کمیت باعث شود که در حوزه پزشکی کیفیت مان 

زیر سوال رود.«

وزیر بهداشت در برنامه نگاه یک تلویزیون وعده داد؛

تااواسطسال99نظامارجاعوپزشکخانوادهدرکلکشورمستقرمیشود
تا 3 سال آینده حتی در مناطق محروم کمبود پزشک نخواهیم داشت

اصالتیبرایمافیایداروقائلنیستم


