
رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

 طغیان آنفلوآنزا در کشور 
کذب است

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت هرگونه 
طغیان آنفلوآنزا در کشور را تکذیب کرد.

به گزارش سپید به نقل از وبدا، محمد مهدی گویا ضمن اعالم 
این مطلب افزود: »خبر انتشاریافته در برخی شبکه های اجتماعی 
مبنی بر طغیان بیماری آنفلوآنزا همزمان با ورود زائران اربعین 

حسینی به کشور غیر واقعی و بی اساس است.«
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: 
»تعداد زیادی از کارشناسان معاونت بهداشت دانشگاه های علوم 
پزشکی غرب کشور در مرزهای خسروی، مهران، شلمچه و چذابه 
پایش موارد بهداشتی هموطنان زائر و زائرین محترم کشورهای 
بیماری  تاکنون هیچ مورد طغیان  انجام رساندند و  به  دیگر را 

های واگیر دیده نشده است .«
گویا در پایان از هموطنان خواست اخبار حوزه سالمت را فقط 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  منابع رسمی و وزارت  از 

پیگیری کنند.

عضو هیئت موسس انجمن سالمت روان کشور:

 تهران بیشترین آمار بیماری های 
روانپزشکی را دارد

»در  گفت:  کشور  روان  سالمت  انجمن  موسس  هیئت  عضو 
بین بیماری های مختلف روانپزشکی طبق بررسی های پیمایشی 

افسردگی و اضطراب بیشترین بیماری شناخته شده هستند.«
به گزارش سپید به نقل از مهر، یوسف فکور افزود: »طبق آما  های 
وزارت بهداشت رتبه بیماری های روانپزشکی حتی از سرطان 
پیدا کرده است و  را  اول  بیشتر است و رتبه  و تصادفات هم 
جزو چند بیماری خط اول است. در بین بیماری های مختلف 
روانپزشکی هم طبق بررسی های پیمایشی افسردگی و اضطراب 

بیشترین بیماری شناخته شده هستند.«
عضو هیئت موسس انجمن سالمت روان کشور ادامه داد: »در 
شهرهای مختلف، شهر تهران بیشترین آمار بیماری های روانپزشکی 
را دارد که البته قابل توجیه است چون استرس ها در کالن شهرها 
به علت وجود مسائل اقتصادی و اجتماعی و توسعه سیاسی و 
فرهنگی که از مولفه های تاثیرگذار در بیماری ها هستند، وجود دارد.«

وی افزود: »در حال حاضر رشته روان تنی در کشورهای مختلف 
ایجاد شده و در کشور ما حدود یک دهه است که در جامعه 
ایجاد شده است بیماری های این رشته متاثر از روان و جسم 
است و اثرات متقابل روان بر جسم فرد و بر جامعه است. به 
تناسلی،  گوارش،  دستگاه  که  داشتیم  بسیاری  موارد  مثال  طور 
تیروئید، مفاصل بر اساس فشار روانی و استرس کارکرد خودش 

رو از دست می دهد.«
سالمت  اختالل  از  متاثر  های  بیماری  از   »یکی  گفت:  فکور 
روان، بیماری های پوستی است. بیماری های مزمن زیادی داریم 
که طبق تحقیقاتی که در بیمارستان روانپزشکی رازی انجام شده 
است، در حدود ۴۰ درصد دچار اختالالت روانپزشکی هستند.«
مشاور روانپزشکی بیمارستان رازی تصریح کرد: »بیماری پمفیگوس 
و پسوریازیس بیماری های پوستی هستند که فرد دچار اختالل 
دچار  فرد  اگر  حتی  می کند،  مختل  را  روان  و  می شود  روانی 
اختالالت اولیه پوستی نباشد ولی وقتی روان فرد دچار اختالل 
شود، بیماری شدت پیدا می کند و این بیماران نیاز به مشاوره 
روانپزشکی دارند و برخی بیمارانی که اختالل وسواس کندن 
مو و یا به دنبال مصرف مواد فکر می کند که حشره زیر پوست 
آنها حرکت می کند که از طریق متخصص پوست به ما ارجاع 

داده می شوند.«
وی اظهار کرد: »روان فرد متاثر از عوامل مختلف محیطی، ژنتیکی، 
از  و...، است. یکی  اقتصادی  بیماری ها و عوامل  ها،  عفونت 
این عوامل که تاثیر مستقیم بر روان فرد دارد جسم افراد است 
و بر عکس سالمت روان هم بر عوامل مختلف اثر می گذارد. 
اگر سالمت روان آحاد مردم دچار مشکل بشود بر جامعه تاثیر 
می گذارد و جرائم زیاد می شود و جرائم اجتماعی، خودکشی، 
قتل، سرقت، طالق، فحشا و افراد خیابانی، افزایش پیدا می کند.«
فکور در پایان با عنوان این مطلب که زندگی بدون استرس معنا 
ندارد افزود: »مهم این است که این استرس ها را کنترل کنیم تا 
تعادل زندگی به هم نخورد و راه های مختلفی را پیشنهاد می دهیم 

که مشاوره و درمان و دارو می تواند آخرین راه باشد.«
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معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »با توجه به مصوبه مجلس شورای 
اسالمی در قانون برنامه ششم توسعه، دولت در 
شهریور ماه مصوب کرد که 9 درصد از جمعیت 
کشور که هنوز بیمه نیستند، از هفته بیمه سالمت 
در آبان ماه با فراخوانی به دریافت خدمات بیمه  

پایه ترغیب شوند.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی روز سه شنبه در 
جمع خبرنگاران با اشاره هدف گذاری ۶ ماهه 
برای انجام این امر بیان کرد: »افراد فاقد بیمه که با 
انجام آزمون توانایی وسع مالی، درآمدشان کمتر 
از ۴۰ درصد مصوب قانون وزارت کار باشد، 
به صورت رایگان زیر پوشش قرار می گیرند و 
پرداخت  را  آنها  بیمه  دولت 1۰۰ درصد حق 
می کند.« وی اضافه کرد: »اگر درآمد افراد بین 
۴۰ تا 1۰۰ درصد حقوق مصوب وزارت کار 
باشد، دولت نیمی از حق بیمه را پرداخت کرده 
و افرادی که درآمدی باالی حقوق تعیین شده 
دارند، باید همه مبلغ را پرداخت و خود و افراد 

تحت سرپرستی شان را بیمه کنند.«
معاون کل وزارت بهداشت پوشش بیمه ای اتباع 
خارجی را نیز بیش از 8۰ درصد عنوان کرد و 

یادآور شد: »بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی 
بیشتر اتباع خارجی بیمه شدند اما برای زیر پوشش قرار 
دادن اتباع غیرمجاز در کشور با محدودیت های قانونی 

روبه رو هستیم.«
حریرچی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت 
دارویی کشور اشاره کرد و گفت: » در سال 9۷ بازار 
دارویی کشور 23۴ هزار میلیارد ریال بود که نزدیک به 9۷ 
درصد آن از تولید داخلی تامین می شد تا اینکه تحریم های 
ناجوانمردانه دشمنان به طور مستقیم انتقال ارز مربوط 
به مواد اولیه و هم دارو را هدف قرار دادند.« وی افزود: 

»خوشبختانه با افزایش تولید مواد اولیه و داروی داخلی 
در زمان حاضر به خودکفایی ۶8.3 درصدی رسیدیم و 
تحریم ها نقش برآب شد اما با شرایط اقتصاد مقاومتی 
و سال حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی، مصوب 
کردیم تا واردات داروهایی که به اندازه کافی در کشور 
تولید می کنیم، ممنوع شود.« معاون کل وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در ادامه از مردم خواست تا 
این گونه داروها را از داروخانه ها دشرخواست نکنند و 
پزشکان هم از تجویز این داروها خودداری کنند. معاون 
کل وزارت بهداشت بیان کرد: »با توجه به کیفیت مناسب 

و اختصاص ارز ۴2 هزار ریالی به تولید دارو، کنترل 
مناسبی در مرزها صورت می گیرد و نیروی انتظامی و 
گمرک هم همکاری خوبی در این زمینه دارند تا از قاچاق 
معکوس به کشورهای همسایه حتی به صورت مسافرتی 
و چمدانی جلوگیری کنیم.« حریرچی با ابراز امیدواری 
نسبت به ورود داروهای جدید به بازار در ماه های آتی 
از مردم خواست تا به هیچ روی نگران نباشند و چنانکه 
وزیر بهداشت نیز پیش تر تاکید کرد، هیچ مشکلی در 

زمینه دارو در کشور وجود ندارد.
وی تاکید کرد: »ذخیره انسولین تزریقی برای چندین ماه 

وجود دارد و در این زمینه نیز کمبودی نداریم 
با وجود اینکه هر قلم انسولین با قیمتی بین 3۰ 
تا 5۰ هزار ریال به داروخانه ها تحویل می شود 
و در کشورهای همسایه یک میلیون و ۷۰۰ تا 
2 میلیون و 5۰۰ هزار ریال به فروش می رسد.« 
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی اضافه کرد: »این دارو با توجه به بیماری 
و وزن فرد تجویز می شود که با کنترل درست 

بیمه ها مشکلی برای بیماران وجود ندارد.«
وی همچنین تصریح کرد: »یکی از معضل هایی 
که با آن روبه رو هستیم مربوط به تعدادی از 
افراد است که سال گذشته هنگام نوسان ارزی 
از داروخانه ها داروی بیش از نیاز مصرفی گرفته 
و ذخیره کرده اند.« حریرچی افزود: »االن که 
تاریخ مصرف داروها بسر رسیده یا در آستانه 
انقضا قرار دارد، برخی به داروخانه ها مراجعه 
کرده و خواهان بازگرداندن آن هستند که با 
توجه به عدم اطالع از نحوه نگهداری، امکان 

پس گرفتن دارو وجود ندارد.«
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی همچنین در مورد تخت های بیمارستانی 
نیز گفت: »هم اکنون نزدیک به ۴1 هزار تخت 
بیمارستانی در دست ساخت داریم که با توجه به قیمت 
مواد اولیه ساختمانی، هر یک تخت بین 9 تا 11 میلیارد 

ریال هزینه دارد.«
وی لزوم در نظر گرفتن فضای جانبی ۷5 تا 1۰۰ مترمربعی 
به ازای هر تخت بیمارستانی را یادآور شد و خاطرنشان 
ساخت: »تعداد تخت های ساخته شده در سال اجرای 
طرح تحول سالمت از یک هزار و ۷۰۰ تخت به ۶ هزار 
تخت رسید و در شرایط کنونی نیز از مشارکت خیران و 
سایر بخش های غیردولتی به ویژه برای برطرف کردن 

مشکالت مناطق محروم تالش می شود.«

معاون کل وزارت بهداشت:

پوششبیمهایازآبانماهبرایهمگاناجباریمیشود

علوم  »دانشگاه های  گفت:  بهداشت  وزارت  آموزشی  معاون 
موارد  بهداشت  وزارت  دانشجویی  مرکز خدمات  و  پزشکی 
تخلف در زمینه انتقال دانشجویان از خارج را شناسایی و به 
دستگاه های نظارتی معرفی کرده است. امکان دارد همه موارد 
کشف نشده باشد و اگر افراد ادعایی مبنی بر بروز تخلف دارند، 

می توانند به وزارت بهداشت اعالم کنند.«
درباره  ایرنا  با  در گفت وگو  باقر الریجانی  سپید،  به گزارش 
موارد مطرح شده در زمینه صندلی فروشی در دانشگاه های علوم 
پزشکی افزود: »این موارد با تاکید و دقت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و افزایش کنترل ها، کشف شده است. 
حتی مشخص شد که برخی شرکت های واسطه ای نیز در این 
زمینه نقش داشتند. این اطالعات به دستگاه های نظارتی وزارت 
بهداشت اعالم شده و هر موردی که از تخلف شناسایی شد را 
گزارش دادیم.« معاون وزیر بهداشت بیان کرد: »مسیر معرفی 
دانشجویان به دانشگاه های علوم پزشکی، سازمان سنجش کشور 
است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم سامانه 
سنجش و هم سامانه ثبت دانشگاه ها را بررسی می کند و این 

کار به صورت مکرر در زمان ثبت نام و فارغ التحصیلی کنترل می شود 
و اگر به موردی مشکوک شویم، مجموعه وزارت بهداشت این موارد را 
مورد بررسی قرار می دهد و این کار تاکنون انجام شده است.« وی ادامه 
داد: »در مورد دانشجویانی که می خواهند از خارج برای ادامه تحصیل به 
داخل کشور برگردند نیز مدارک آنها بررسی می شود و حتی اگر مشکوک 
باشیم، تاییدیه ها از سفارت خانه ها اخذ می شود. در این زمینه به مواردی 
برخوردیم که مدارکی ارائه شده و آن مدارک مشکالتی داشت یا جعلی 
بود. به طور مثال در برخی از این موارد، مدارکی ارائه شد که اصال فرد 
در خارج از کشور حضور نداشته و این موارد به دستگاه های نظارتی 
بهداشت اعالم شده است. همچنین مواردی وجود داشت که  وزارت 
مدارک سال های انتهایی تحصیلی آنها از برخی مدارس تهیه شده و این 

موضوع نیز با حراست وزارت آموزش و پرورش مطرح شد.«
»نکته دیگری که در روزهای  بهداشت گفت:  معاون آموزشی وزارت 
اخیر مطرح شده، ثبت نام هایی است که در دانشگاه آزاد انجام شده و این 

موضوع با مصوبه ای اتفاق افتاده که وزارت بهداشت با آن موافقت نکرده 
است. در این زمینه، مسئوالن دانشگاه آزاد هم در حال بررسی هستند. 
در این زمینه افراد شرایط نقل و انتقال از رشته های دیگر به رشته های 
را  شده  انجام  توافقات  اساس  بر  دندانپزشکی  یا  داروسازی  پزشکی، 

نداشتند که دستگاه های نظارتی در حال پیگیری این موضوع هستند.«
الریجانی اظهار داشت: »از طرفی برای انتقال دانشجویان از خارج، عالوه 
بر دریافت مدارک که به صورت الکترونیک انجام می شود، مصاحبه را هم 
اضافه کردیم و حتی با برخی سواالت توانستیم میزان صداقت دانشجو 
را شناسایی کنیم. اگر برخی افراد ادعاهایی مبنی بر تخلف داشته باشند 

می توانند به بخش های نظارتی وزارت بهداشت اعالم کنند.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا دانشجویان متخلف مشغول به تحصیل 
بودند و بعد موارد تخلف شناسایی شد، بیان کرد: »این موارد مشغول به 
تحصیل نبودند و در هنگام ارزیابی ها به مدارکی رسیدیم که جعلی بود. 
بهداشت  از خارج وزارت  که  از طرفی مجموعه هایی شناسایی شدند 
مشغول تهیه مدارک جعلی برای دانشجویان بودند و این موارد هم به 

دستگاه های نظارتی اعالم شده است.«
منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته 
در همین رابطه گفته بود: »حتی یک مورد صندلی فروشی در 
دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم رخ نداده است و این 
موضوع باید ازجانب مسئوالن وزارت بهداشت پاسخ داده شود.«
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این رابطه گفته بود: »حداقل 2۰۰ مورد صندلی فروشی 
پای  رد  حتی  و  شده  کشف  پزشکی  علوم  دانشگاه های  در 
برخی از موسسه های کنکور که در سیمای جمهوری اسالمی 
هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند در این پرونده دیده 
شده است. منشأ اصلی این فساد در دانشگاه های علوم پزشکی، 
تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان خارج 
از کشور به داخل و به ویژه در رشته های پزشکی بود که این 
دانشجویان با هزینه شخصی در خارج از کشور تحصیل می کردند 
و پس از بازگشت به کشور به دنبال تحصیل در دانشگاه های 

برتر کشور بودند.«
این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: »ظرف یک ماه گذشته 
پیگیری ها در این باره در داخل وزارت بهداشت به نتیجه رسید و شخص 
وزیر و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیر موضوع شدند و 

مواردی را به صورت رسمی به مراجع قضایی معرفی کردند.«
کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت نیز پیش از این در همین رابطه گفته بود: »در پی گزارش هایی 
و  داخل  به  دانشجویان  انتقال  مسیر  در  تخلفات  برخی  بروز  بر  مبنی 
در  افراد  نفر  تاکنون 211  بهداشت،  وزارت  آموزشی  معاونت  پیگیری 
حال انتقال یا پذیرفته شده که با عناوین مختلف از جمله ارائه مدارک 
دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی جعلی، جعل مدارک ورود و خروج 
از کشور، جابه جایی در ترتیب و ترتب پذیرش با همکاری حداقل 5 
مدرسه و دبیرستان متخلف، یک آژانس مسافرتی متخلف، واسطه ها و 
متخلفان دیگری که با این افراد همراهی داشته اند، شناسایی شده و ضمن 
توقف روند پذیرش یا ادامه تحصیل آنها، برای برخورد قانونی به دستگاه 

قضایی معرفی شده اند.«

نائب رئیس شورای اسالمی کار بیمارستان امام خمینی)ره( کرج گفت: 
»اگرچه تعهدات جدید برای تعیین تکلیف و پرداخت معوقات حقوق 
پرسنل بیمارستان امام خمینی)ره( کرج انجام نشده است اما با توجه 

به روند موجود به آینده بیمارستان خوشبین هستیم.«
به گزارش سپید، قاسم طاهری در گفت و گو با  ایسنا، گفت: »خریدار 
جدید بیمارستان امام خمینی)ره( کرج پس از تحویل گرفتن بیمارستان 
اقداماتی را برای احیاء این مرکز درمانی آغاز کرده و در مدت اخیر بحث 

تغییر تعرفه از دولتی به خصوصی برای رفع مشکالت دنبال شده است.«
طاهری افزود: »متأسفانه در این مدت کارشکنی ها در روند احیاء و بهبود 
وضعیت بیمارستان ادامه داشته و سنگ اندازی هایی در این خصوص 
می شود.« وی خاطرنشان کرد: »در حال حاضر بخش های سی.سی.یو، 
دیالیز، قلب و درمانگاه بیمارستان فعال است و بخش جراحی هم به 

دلیل انجام امور عمرانی پذیرش بیمار ندارد.«
طاهری در خصوص آخرین وضعیت حقوق معوقه پرسنل گفت: »از 

ابتدای سال تاکنون در سه مرحله مبالغی بین یک تا دو میلیون تومان 
به پرسنل پرداخت شده و آن چیزی که تعهد شده بود انجام نشده 
است، چون قرار بود تا ابتدای مهر امسال این معوقات تعیین تکلیف 

و بخش زیادی از آن پرداخت شود.«
وی با بیان اینکه مجموعًا 32۴ نفر از پرسنل بیمارستان امام خمینی)ره( 
حقوق عقب افتاده دارند، افزود: »با وجود عملی نشدن تعهدات اما 

نسبت به آینده بیمارستان خوشبین هستیم.«

معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد

شناسایی موارد تخلف انتقال دانشجویان و صندلی  فروشی

نائب رئیس شورای اسالمی کار بیمارستان:

کارشکنی در احیاء بیمارستان امام خمینی)ره(  کرج ادامه دارد...


