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دكتر ايرج حريرچى قائم مقام وزير بهداشت درنشست خبرى وزارت بهداشت:

قضيه خمينى شهر اصفهان خط قرمز ماستقضيه خمينى شهر اصفهان خط قرمز ماست
خبرى  نشست  دومين 
وزارت  سخنگوى 
ايرج  دكتر  بهداشت، 
از  پس  ،تنها  حريرچى 
گذشت 2 هفته از اولين نشست خبرى كه 
براى  بود،  كرده  برگزار  بهداشت  وزارت 
پاسخگويى به سواالت خبرنگاران و تشريح 
اقدامات مهم وزارت بهداشت برگزار شد. 
قائم مقام وزير بهداشت با اشاره به اينكه حوزه 
سالمت به دليل اينكه مردم به طور روزمره با 
آن در ارتباط هستند بسيار پرهزينه است، 
وضعيت دخل و خرج بهداشت و سالمت 
را در كشور با دنيا مقايسه كرد و اطالعات 
قابل توجهى در مورد مهم ترين مسائل نظام 
سالمت كشور از شيوع آنفلوانزا گرفته تا 
وضعيت سالمت دهان و دندان ايرانى ها و 
حتى سرنوشت پزشك خانواده و هزينه هاى 
درمان بيماران روانى ارائه داد كه در گزارش 

اين هفته «سالمت در ايران» مى خوانيد.

«ميزان مراجعه سرپايى هر ايرانى به بيمارستان 
در سال 10/2 درصد است و حدود يك دهم 
مردم نيز ساالنه در بيمارستان ها و مراكز درمانى 
بسترى مى شوند. همچنين كشور ما در رتبه 
سى ودوم دنيا از نظر توليد ناخالص داخلى 
نظر  از  و  دارد  قرار  معمول  دالر  محاسبه  با 
دالر بين المللى كه قابل مقايسه تر است، كشور 

هفدهم دنيا و از نظر سرانه و قدرت خريد 
كشور هفتادم دنيا هستيم.»

در  مقدمه  اين  بيان  با  حريرچى  ايرج  دكتر 
ملى  ناخالص  توليد  از  سالمت  سهم  مورد 
توضيح داد: «كشور ما از لحاظ سهم سالمت 
از توليد ناخالص ملى در رتبه 88 دنيا قرار 
دارد كه در مقايسه با ساير كشورهاى جهان، 

در وضعيت عقب تر قرار گرفته ايم.» سخنگوى 
وزارت بهداشت با اشاره به اينكه هيچ كشور 
توسعه يافته و در حال توسعه اى در دنيا در 30 
سال اخير هزينه هاى بهداشتى-درمانى خود را 
كاهش نداده، گفت: «در تمام الگوهاى موفق 
بين المللى هزينه سالمت را كنترل يا مديريت 
كرده اند. در كل دنيا پرداخت هزينه هاى درمانى 

مردم از جيب 18 درصد است، در حالى كه در 
كشور ما تا سال منتهى به 92 اين هزينه به طور 
متوسط 55 درصد بوده كه اين هزينه ها نه وارد 

چرخه تخصيص و انباشت منابع مى شود.»
طبق گفته هاى قائم مقام وزارت بهداشت، در 
باالست،  جيب  از  پرداخت  كه  كشورهايى 
وزارت بهداشت و بيمه ها ضعيف هستند و 
نمى توانند سياست گذارى كنند و سيستمى كه 
در دنيا پيشنهاد مى شود، اين است كه رابطه 
به  حتى  و  حداقل  به  پزشك  و  بيمار  مالى 
صفر برسد و سهم بيمه ها و دولت در تامين 

هزينه هاى بهداشت و درمان باال برود.

ماليات  براى كاالهاى آسيب رسان
نشست  اين  ادامه  در  حريرچى  ايرج  دكتر 
براى  بهداشت  وزارت  پيشنهادهاى  خبرى، 
بودجه سال 95 در حوزه وزارت بهداشت را 
تشريح كرد: «پيشنهاد جدى ما اين است كه 
بودجه بهداشت و درمان از بودجه جارى و 
قيمت نفت تاثير نگيرد و بخشى از اعتبارات ما 
به بيمه ها و كمك دولت به بيمه ها اختصاص 
يابد. در مورد بخش هاى ديگر نيز پيشنهادمان 
اين است كه نسبتى از ماليات بر ارزش افزوده 
كه به بخش بهداشت و درمان تعلق مى گيرد، 

افزايش يابد. همچنين پيشنهاد ديگرمان مربوط 
به بحث ماليات بر كاالهاى آسيب رسان در 
سالمت است كه يكى از مهم ترين كاالهاى 
آسيب رسان به سالمت كه بايد به آن ماليات 
گفت  مى توان  است.  سيگار  بگيرد،  تعلق 
سيگار  مصرف  كاهش  كه  ابزارى  مهم ترين 
را به دنبال دارد، افزايش قيمت و ماليات بر 
مواد دخانى است. به همين منظور طرحى را 
به دولت ارائه داديم كه طى 5 سال، ساالنه 11 
هزار ميليارد تومان از طريق ماليات بر سيگار 
درآمد ايجاد مى كند. اين طرح 2 هدف را دنبال 
مى كند؛ ابتدا بيمارى ها را كاهش مى دهد و از 
طرف ديگر مى تواند درآمدى براى بهداشت 

و درمان باشد.»

قضيه خمينى شهر اصفهان
دكتر ايرج حريرچى در مورد برنامه وزارت 
كشيدن  مانند  اتفاقاتى  اينكه  براى  بهداشت 
بخيه هاى كودك 4 ساله در خمينى شهر اصفهان 
تكرار نشود، توضيح داد: «موضوع كشيدن 
بخيه ها از آن اتفاقاتى بود كه اصال در سيستم 
بهداشت و درمان كشور شايع نيست و جزو 
اتفاقات نادر است. ممكن است كسى به 
مراكز درمانى مراجعه كند و به دليل نداشتن 
پول درمان مورد نظر را نگيرد، اما اين موردى 
كه در خمينى شهر اتفاق افتاد، خيلى نادر 
است.»وى در ادامه تاكيد كرد: «هر روز بيش 
از 1600 پرونده نزاع در پزشكى قانونى ثبت 
مى شود كه ممكن است درصد بسيار كمى 
از آن مربوط به نزاع هاى بيمارستان باشد 
ولى اين مساله انعكاس وسيعى پيدا مى كند 
كه مقدارى از آن مربوط به ضعف ما بوده 

و بخشى به دليل فرهنگ رسانه اى است.»
سخنگوى وزارت بهداشت با اشاره به نقش 

رسانه  ها و فضاى مجازى در بزرگنمايى برخى 
اتفاقات افزود: «معموال فضاى مجازى به اين 
كه  اخبارى  انتشار  با  و  مى زند  دامن  مسائل 
بيش از حد و اندازه به آن پرداخته مى شود، 
حواشى ايجاد مى شود.» دكتر حريرچى در پاسخ 
به اين سوال كه آيا وزارت بهداشت در نظر 
دارد رسيدگى به بيماران اورژانسى ناشى از 
حوادث را رايگان كند، گفت: «رايگان شدن 
چنين خدماتى منوط به داشتن منابع است. در 
زمينه تصادفات از طريق بيمه شخص ثالث منبع 
را پيش بينى كرده ايم ولى در مورد حوادث و 
نزاع اين موضوع پيش بينى نشده و نمى توان 
بودجه عمومى را صرف چنين مواردى كرد 
ولى بايد بگويم قضيه خمينى شهر اصفهان جزو 
مواردى است كه خط قرمز ماست و به هيچ 
خدمات  از  پول  به دليل  شخصى  نبايد  وجه 

درمانى محروم شود.»

معاينه دندان  دانش آموزان
در ايران آمار افرادى كه دندان هاى پوسيده، 
كشيده شده يا پرشده دارند، بسيار باالست و 
مهم ترين اقدامى كه مى توان در اين زمينه در نظر 
گرفت، پيشگيرى است. دكتر حريرچى با بيان 
اين مطلب در مورد اقداماتى كه براى سالمت 
دندان دانش آموزان انجام شده، توضيح داد: 
«امسال دندان هاى تمام دانش آموزان كالس اول 
ابتدايى مورد معاينه قرار گرفته و فلورايدتراپى 
شده اند و در سال آينده تالش مى كنيم معاينه 
دندان و فلورايدتراپى دانش آموزان راهنمايى و 
دبيرستان را تحت پوشش قرار دهيم. همچنين 
كه  مردمى  براى  را  دندان پزشكى  خدمات 
ندارند،  خصوصى  نرخ  با  الزم  استطاعت 

فراهم كنيم.»
مورد  در  بهداشت  وزارت  سخنگوى 
تعرفه هاى متناقضى كه در مراكز دندان پزشكى 
از مردم گرفته مى شود، گفت: «در شهرهاى 
بزرگ 25 درصد پرداخت از جيب مردم در 
حوزه بهداشت و درمان مربوط به خدمات 
بر  نظارت  متاسفانه  است.  دندان پزشكى 
با  قانون  طبق  دندان پزشكى  مطب هاى 
به طور  كه  بوده  مواجه  اختالف نظرهايى 
كلى نظارت بر مطب ها وظيفه نظام پزشكى 
و  بيمارستان  شامل  موسسات  بر  نظارت  و 

درمانگاه برعهده وزارت بهداشت است.»

 مهديه 
آقازمانى

بايد بگويم كه قضيه بايد بگويم كه قضيه 
خمينى شهر اصفهان خمينى شهر اصفهان 
جزو مواردى است جزو مواردى است 
كه خط قرمز ماست كه خط قرمز ماست 
و به هيچ وجه نبايد و به هيچ وجه نبايد 
هيچ شخصى به  دليل پول از خدمات هيچ شخصى به  دليل پول از خدمات 
درمانى محروم شود درمانى محروم شود 

آنفلوانزا؛ اطالع رسانى، نه جنجال سازى!
آن  مورد  در  بهداشت  وزارت  قائم مقام  كه  ديگرى  موضوع 
توضيح داد، آنفلوآنزا بود و نگرانى هايى كه به واسطه آن دربين 
كشورهاى  در  مردم  درصد  سال 20  «هر  شده:  ايجاد  مردم 
مختلف به نوعى از آنفلوانزا مبتال مى شوند و هيچ كشورى 
در دنيا همه مردم را در اين زمينه واكسينه نمى كند. مساله 
مهم ديگر اينكه جنجال هايى كه در مورد آنفلوانزا در كشور 
ايجاد شد، به نقش رسانه ها برمى گردد كه مدام با بيان آمار 
و پرداختن به يك مساله بين مردم نگرانى ايجاد مى كنند. ما 
بايد  آنها  و  مى دانيم  سالمت  خانواده  از  جزئى  را  رسانه ها 
مردم  نفع  به  مى كنند،  منتشر  كه  را  مطالبى  آيا  كنند  برآورد 

است يا به ضرر آنها؟»

خدمت رسانى به بيماران اعصاب و روان
دكتر حريرچى در پاسخ به سوال «سالمت» در خصوص باالبودن 
هزينه درمان بيماران اعصاب و روان  و اقدامات وزارت بهداشت در 
اين زمينه توضيح داد: «در مورد بيماران روانى كمبود جدى داريم؛ 
به گونه اى كه هم در تعداد تخت روان پزشكى كمبود داريم، هم 
در خدمات سرپايى. اقدامات جدى در اين زمينه در حال انجام 
است به گونه اى كه در تعرفه هاى روان پزشكى هم بسترى و هم 
سرپايى كه بسيار رقم پايينى بود، تجديدنظر جدى كرديم تا براى 
بيمارستان هاى دولتى و خصوصى مقرون به صرفه شود و بتوانند 
اقداماتى را انجام دهند. از سوى، ديگر 10 درصد از تخت هاى 
جديد كه در حال احداث است را به بيماران روان پزشكى اختصاص 

داديم تا شرايط براى اين بيماران بهتر شود.»

دكتر حافظى: آقاى شهردار! جلوى كارخانه توليد آسفالت را بگيريد!
متعلق  آسفالت  توليد  كارخانه  آاليندگى  به  اشاره  با  تهران  شهر  شوراى  شهرى  خدمات  و  محيط زيست  سالمت،  كميسيون  رئيس 
به شهردارى تهران گفت: «اين كارخانه با وجود داشتن حكم توقف فعاليت، همچنان فعال است. از اين رو به شهردار تهران براى 
فعاليت آالينده اين مجموعه از شهردارى تذكر مى دهم.» رحمت ا... حافظى در تذكر پيش از دستورجلسه علنى مجلس با بيان اينكه 
فعاليت هاى  از  برخى  هستيم  شاهد  «متاسفانه  گفت:  است،  شهردارى  اختيار  در  آالينده  مشاغل  و  صنايع  با  برخورد  قانونى  ابزار 
شهردارى تهران آالينده محيط زيست است كه نمونه آن كارخانه توليد آسفالت در منطقه 18 شهردارى است.» وى ادامه داد: «سال 
گذشته تذكر شفاهى مبنى بر توقف فعاليت اين كارخانه به شهردار منطقه 18 داده شد كه او در پاسخ اعالم كرد كارخانه متعلق به 
يكى از معاونت هاى شهردارى است. پس از اين موضع گيرى، مسير قانونى براى توقف فعاليت كارخانه توسط كميسيون سالمت 
شورا طى شد كه خروجى آن صدور حكم كميته بند 20 بود.» رئيس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهرى شوراى شهر 
تهران با اشاره به اينكه حكم كميته بند 20، توسط شهردارى منطقه به كارخانه ابالغ نشده، تاكيد كرد: «با توجه به اهميت موضوع و 
مشكل هاى زيست محيطى ناشى از فعاليت كارخانه آسفالت، به شهردار تهران براى توقف فعاليت كارخانه آسفالت سازى تذكر جدى 

داده مى شود تا حكم صادره ابالغ و اجرا شود.»

پيام وزير بهداشت به مردم سيستان و بلوچستان
سيدحسن  هاشمى، وزير بهداشت كه حدود 10 روز پيش، سفرى 
3روزه به سيستان و بلوچستان داشت، در كانال تلگرام خود خطاب 
جاذبه هاى  با  است  منطقه اى  «چابهار  نوشت:  استان  اين  مردم  به 
ويژه گردشگرى و فرصت هاى تجارى، اما متاسفانه سكونتگاه هاى 
غيررسمى كه بيش از 63 درصد چابهار را پوشانده، چهره اى متفاوت 
از اين منطقه ترسيم مى كند. اندوهبار است كه آلونك هايى بدون 
امكانات اوليه، سكونتگاه خانوارهايى شده اند كه برخى از آنها بيش از 
12 فرزند دارند. حضور در حاشيه شهر و گفت وگو با مردمانى شريف 

كه در چنين وضعيتى روزگار مى گذرانند، متاثركننده بود اما وقتى 
خانه  وارد  زاغه نشينان،  زندگى  محل  از  طرف تر  آن  صدمتر  چند 
بهداشت شدم و تالش خستگى ناپذير پزشك، پرستار و بهورز آن 
مركز را ديدم، گويى طعم واقعى طرح تحول را چشيدم؛ طرحى كه 
خدماتى مانند غربالگرى بيماران، مراقبت هاى باردارى، ارائه مكمل 
به مادران و سالمندان و خدمات دندان پزشكى به كودكان را ارائه 
مى دهد. اگرچه برخى در كمال بى انصافى و با بزرگنمايى مشكل هايى 
كه البته بايد رسيدگى شوند، كل آن را ناكارآمد قلمداد مى كنند. اين 
منطقه، روستاها و حاشيه نشين هايش، از آن جاهايى است كه طرح 

تحول چهره اش را دگرگون كرده و اميد را به ميان مردمى آورده كه 
گويا سال ها فراموش شده بودند و براى انجام كوچك ترين اقدام 
درمانى بايد چندصد كيلومتر آن طرف تر خود را به مركز استان يا 
حتى استان هاى مجاور مى رساندند. حتما همچنان با نقطه مطلوب 
فاصله داريم، اما به مردم شريف بلوچستان قول مى دهم با همت 
همكاران متعهد و فداكارم، تا آنجا كه در توان داريم، خدماتى را به 
آنها ارائه دهيم كه هيچ تفاوتى با مراكز ساير استان ها نخواهد داشت. 
اميدوارم در كوتاه ترين زمان بتوانيم زمينه خدمت رسانى بهتر را به 

مردمان نجيب و سختكوش اين منطقه فراهم كنيم.»

تذكر هفته


