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وزیر بهداشت :

مردم نگران تأمین دارو نباشند

وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی با تأکیــد بر اینکــه تحریمهای
احتمالی امریکا در  6ماه آینده مشکلی
را برای ایران ایجاد نمیکند ،گفت :دارو
به اندازه کافی در کشــور موجود است و
جای هیچ نگرانی نیست.
بهگــزارش ایرنا ،حســن قاضیزاده
هاشمی در حاشیه جلسه هیأت دولت

در جمــع خبرنــگاران در پاســخ به این
ســؤال که آیا طبــق شــنیدههایی مبنی
بــر اینکــه قــرار اســت در  6مــاه آینــده
تحریمهای امریــکا برگردد ،در صورت
بازگشــت ایــن تحریمهــا در زمینه دارو
با مشــکل مواجــه خواهیم شــد ،اظهار
داشــت :بایــد آمادگــی الزم را داشــته
باشــیم تــا اگــر آن شــرایط رخ داد ،در

طرح ترافیک و زوج و فرد یک ساعت کاهش یافت

بخش غــذا و دارو و تجهیزات پزشــکی
مشکلی برای مردم پیش نیاید.
وی توضیح داد :دارو به اندازه کافی
در کشــور موجود اســت و ما هم مرتب
رصــد میکنیــم؛ در عین حــال معاون
اجتماعــی وزارت بهداشــت نیــز دائماً
جلســه دارد تا اگر مشکلی در یک شهر
یا منطقه رخ داد ،آن را حلکنیم.

وزیــر بهداشــت ،در پاســخ بــه این
ســؤال که آیا قرار اســت برخــی داروها
از فهرســت کاالهــای اساســی خــارج
شــوند ،نیــز گفــت :ایــن گونــه اظهــار
نظرها شایعه است ،به شایعات توجه
نکنید؛ ما تصمیم جدیدی را جدای از
آنچه که در طول یکی دو ســال گذشته
داشــتیم ،نداریــم و مراقبــت میکنیم

که آســیبی در این خصــوص به مردم
وارد نشود.
هاشــمی افزود :اگر تالطمــی در یکی
دو مــاه آینــده رخ داد ،مطمئــن باشــید
کــه مهمتریــن اولویــت مــا بحــث داور،
تجهیزات پزشــکی و مراقبــت از افزایش
قیمت و در عین حال تأمین و دسترسی
دارو است.

مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت در گفت و گو با «ایران» خبر داد

الزام مراکز درمان خصوصی به خرید تجهیزات پزشکی بیماران

بزودی سیستم خرید تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای خصوصی نظام مند میشود
فریبا خان احمدی
روزنامهنگار

رئیس سازمان حج و زیارت:

اعزام زائران حج تمتع از  27تیرماه آغاز میشود
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت در مــورد
اعزام زائران حج تمتع سال  1397گفت:
اعزام زائران حج تمتع به کشور عربستان
از  27تیرماه امسال آغاز میشود.
به گــزارش ایرنا ،حمیــد محمدی در
نشستکاربردییکروزهمدیرانستادی
و اســتانی ســازمان حــج و زیــارت درباره
برنامههــای انجــام شــده در حــوزه حــج
تمتــع  97و عتبات عالیات توضیحاتی را
ارائهکردو افزود:بایدبرخیمحدودیتها
و دغدغههــای ســفر حــج مانند شــرایط
هتلهای مدینه و تعطیلی حمل و نقل از
روزهای پنجم تا چهاردهم ذی الحجه از
سوی مدیران اطالعرسانی شود تا زائران
نیــز در این رابطــه به همراهــی بپردازند.
وی پیشــتر گفته بــود که بر اســاس توافق
صورت گرفته با عربســتان سهمیه اعزام
زائــران ایرانــی بــه حــج تمتع به نســبت
جمعیت کشــور بــا  3.5درصــد افزایش
بدون احتساب عوامل اجرایی و کارگزاران
به  82هزار و  800نفر افزایش یافته است.
محمــدی بــا تأکیــد بــر بهرهگیــری از
پیام رســانهای بومی در ارتباط با زائران،
عوامــل و مــردم تصریــح کــرد :ســازمان
تفاهمنامــهای بــا پیام رســان گــپ امضا
کرده است؛ از اینرو مدیران الزم است در
اســتانها زائران را به این سمت رهنمون
کننــد .اوبــا بیان اینکه برخی از مشــکالت
و دغدغههــا در ایــن ســفر بــه ســازمان
حــج و زیــارت مرتبــط نمیشــود ،افزود:

برخی مشــکالت مربوط به شرایط کشور
میزبان اســت کــه از آن جمله میتوان به
محدودیتهای اســکان و هتل در مدینه
اشاره کرد.
محمدی بــا بیان اینکــه باید توضیح
کامــل در خصــوص هتلهــای مدینــه
منوره داده شــود ،گفــت :این توضیحات
بویژه برای کسانی که مدینه بعد هستند،
ضروری محسوب میشــود چراکه آنها از
هتلهای مکه به هتلهای مدینه منتقل
میشــوند و قطعاً دغدغههایی را در این
رابطهمطرحخواهندکرد.
وی به موضوع حمل و نقل شهری در
ایام حج تمتع اشاره کرد و افزود :موضوع
تعطیلــی حمــل و نقــل از روز پنجــم تــا
چهاردهــم ذی الحجــه باید مــورد توجه
و اطالعرســانی زائران قرار گیــرد و در این
راســتا مدیران کاروانها وظیفه ســنگینی
خواهنــد داشــت .بــه گفتــه محمــدی،
موضوعاتــی نظیــر رعایــت قوانیــن
کشــور میزبان ،مســائل ایمنــی ،توجه به
هشدارها ،تأکید بر احترام متقابل ،پرهیز
از بیاحترامــی و درگیری و عدم خروج به
صورت انفرادی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد :همانطور که همه بر
منظم بودن حجاج ایرانــی اذعان دارند،
باید این مهم بار دیگر لحاظ شود؛ حجاج
ایرانــی باید نمونــهای از نظــم و انضباط
باشــند و در این راستا مدیران استانی نیز
وظایف خود را دارند.

عکس :مهر

چند روز پیش گزارشی مبنی بر «آفرهای
ویژه شــرکتهای تجهیزات پزشــکی به
پزشــکان جراح بیمارســتان ها» در یکی
از رســانهها درج شــد کــه نشــان مــیداد
پزشــکان با گرفتن رشوههای میلیونی از
شرکتهای تجهیزات پزشکی ،بیماران
را مجبــور میکننــد کاالی پزشــکی مورد
نیازشــان را با قیمت چنــد برابر مصوبه
ســازمان غــذا و دارو از ایــن شــرکتها
تهیــه کننــد .اگرچه در این گــزارش هیچ
اشــاره جداگانهای به اخذ رشــوه از سوی
پزشــکان شــاغل در بخــش دولتــی و
خصوصی نشــده بود اما بــا بازتابهای
زیــادی روبه رو شــد و نگرانیهایــی را در
بیــن مــردم ایجاد کــرد .با وجــود این در
بخش خصوصــی بهدلیــل رابطه مالی
مستقیم بیمار با شرکتهای ملزومات
پزشــکی ،پزشکان شــاغل در این بخش
از تخلفهای احتمالی مصون نیســتند.
در ایــن میــان امــا فرآیند تهیــه و تأمین
تجهیزات و ملزومات پزشکی و جراحی
برای بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی
کامالً متفــاوت با بخش خصوصی بوده
بیمارســتانهای دولتــی و دانشــگاهی
مکلفانــد کــه بیمــاری را بــرای تهیــه
دارو و تجهیــزات پزشــکی بــه خــارج از
بیمارستانهاارجاعندهند.
مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی
امــور درمــان وزارت بهداشــت در
توگو بــا «ایران» از نظــام مند کردن
گف 
سیســتم خریــد تجهیــزات پزشــکی در
بیمارســتانهای خصوصــی خبــر داد
و گفــت :بــه منظــور جلوگیــری از ایجاد
رابطــه مالــی بین بیمــار و شــرکتهای
تجهیزات پزشکی قرار است با سندیکای
شــرکتهای تجهیزات پزشــکی مذاکره
کنیــم کــه خــود بیمارســتان تجهیــزات
پزشکی مورد نیاز بیمارانش را مستقیم
از شــرکتهای تجهیــزات پزشــکی
خریداری کند تا بیمار دست کم از سالم
بودن قیمت آن مطمئن شود.
دکتر علیرضا عســگری با بیان اینکه
برخیازپزشکانبخشخصوصی،بیمار

را برای تهیه ملزومات پزشکی به خارج
بیمارستان میفرســتند تأکید کرد :البته
همه بیمارستانهای خصوصی اینگونه
نیســتند اما برخــی از این بیمارســتانها
ناگزیرنــد بهدلیــل بازپرداخــت طوالنی
مــدت بدهــی بیمههــای تکمیلــی،
بیمارانشــان را بــرای تهیــه تجهیــزات
پزشکی به خارج بیمارستان بفرستند .با
نظام مند کردن سیستم خرید تجهیزات
پزشــکی بــه بخــش خصوصــی تکلیف
خواهد شد کاالهای مورد نیاز بیماران را
خودش تهیه و توزیع کند.
او در پاســخ به ســؤال «ایــران» مبنی
بــر اینکــه وزارت بهداشــت چگونــه در
زمینه خرید تجهیزات پزشــکی از ســوی
مراکز درمان خصوصی نظارت میکند،
گفت :قیمت تجهیزات پزشکی از سوی
ســازمان غــذا و دارو اعــام میشــود و
بیمارستانها موظفاند با قیمت مورد
تأییــد وزارت بهداشــت تجهیــزات را
خریداری کنند و بیمهها پول شرکتهای
تجهیزات پزشکی را بپردازند.
او افــزود :در مراکــز درمــان دولتــی
بیمههــا بــا تأخیرهــای  10ماهــه پــول
شــرکتهای تجهیــزات پزشــکی را
پرداختمیکنندازسویدیگربیمههای
تکمیلــی نیــز بدهــی بیمارســتانهای
خصوصــی و شــرکتهای تجهیــزات
پزشــکی را بــا تأخیرهــای طوالنی مدت
پرداخــت میکنند و این یک روند جاری
اســت .هــر دو بخــش صرفــه اقتصادی
بــرای شــرکتهای تجهیــزات پزشــکی
ندارند چرا که این شــرکتها با نوسانات
بازار ارز مواجهاند و حق دارند پول جنس
فروخته شــده را ســریع دریافــت کنند.از
ایــنرو شــرکتهای تجهیزات پزشــکی
ناچارنــد تجهیزات پزشــکی را خــارج از
بیمارستانبهبیماربفروشند.
دکتر عســگری ضمن انتقاد از اینکه
برخــی بــه اشــتباه و از روی ناآگاهــی
مطالبــی را در رســانهها درج میکنند که
اشــتباه اســت ،گفت :نباید تیغ به دست
بگیریم و همه داشــتههایمان را از بین
ببریم این نهایت کم لطفی به مجموعه
حاکمیت است .درصد زیادی از بیماران
از سیســتم دولتــی خدمــات میگیرنــد

چنین گزارشهایی این شائبه را در ذهن
بیماران متصور شــده که نظام ســامت
آلــوده بــه رابطــه بده بســتان پزشــک با
شــرکتهای تجهیزات پزشــکی است و
اعتماد بیمار به سیســتم درمان کشور را
خدشه دار میکند.
او بــا طرح این پرســش کــه چرا هیچ
گونــه مســتندی درباره تخلف پزشــکان
بخش دولتی در این گزارش ارائه نشــده
اســت ،گفت :یکی از خطوط قرمز طرح
تحــول نظام ســامت ارجــاع بیمــار به
خــارج از بیمارســتان بــرای تهیــه دارو و
ملزومــات پزشــکی اســت و با سیســتم
خاطی برخورد جدی میشود این طرح
بــرای نخســتین بــار در تاریــخ ،ارتبــاط
ناســالم را در ایــن خصــوص از بیــن برد
یعنی با اجرای طرح تحول بیمارستانها
موظف انــد تجهیزات پزشــکی و داروی
بیماران بستری را تهیه کنند.
از ســوی دیگــر مدیــر کل تجهیــزات
پزشــکی وزارت بهداشــت تأکیــد دارد؛
تأمیــن تجهیــزات و ملزومات پزشــکی
بیمارســتانهای دولتی و دانشــگاهی ،از
مبــدأ تولید تــا مصرف ،تحــت نظارت و
کنترلاست.

بــه گفته دکتــر رضــا مســائلی تأمین
تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی
بیمارســتانهای دولتــی و دانشــگاهی،
بعــد از طــرح تحول ســامت نســبت به
گذشته،تغییراتقابلمالحظهایداشته
اســت؛ چراکه این تجهیزات از مبدأ تولید
در داخــل یــا خارج کشــور ،تا مصــرف در
بیمارستانها کامالً تحت کنترل است.او
با اشاره به اینکه فرآیند کنترل تجهیزات و
ملزوماتپزشکیدربیمارستانها،شامل
قیمت و کیفیت کاال هم میشــود ،گفت:
همچنیــن پرداخــت بیمههــا براســاس
قیمتهایی اســت که توســط کمیسیون
قیمتگــذاری تجهیزات پزشــکی وزارت
بهداشت تعیین میشود و بعد از تعیین
آن ،بیمههــا در همــان ســقف ،مجــاز به
پرداخت هســتند و مراکــز درمانی هم در
اینچارچوبعملمیکنند.
این مقام مسئول با اشاره به شایعات
اخیــر درخصوص رابطه مالی پزشــکان
و جراحــان بــا شــرکتهای تجهیــزات
پزشــکی گفت :اینکه گفته میشود ،این
سیســتم دچــار اختــال اســت ،صحیح
نیست،البتهنمیتوانتخلفاتاحتمالی
در بخــش خصوصــی را انــکار کــرد؛ امــا

این به آن معنا نیســت که این تخلفات
جامعیت دارد یا اینکه تمام پزشــکان و
جراحان کشــور با شرکتهای تجهیزات
پزشکی رابطه مالی دارند.
مشــاور وزیر بــا بیان اینکــه نمیتوان
تخلفــات احتمالــی در ایــن زمینــه را به
تمامی پزشکان ،جراحان یا شرکتهای
تجهیزات پزشــکی کشــور تعمیــم داد؛
گفت :اصل کار فرآیندی روشن ،دقیق و
قابل ارزیابی و رهگیری است.
دکتر مسائلی افزود :از طرفی ،تأمین
تجهیــزات مصرفــی بیمارســتانها در
فهرســتی توســط وزارت بهداشــت در

ســامانه  www.imed.irمنتشر میشود
و مراکــز درمانی برآن اســاس اقــدام به
خریــد تجهیــزات پزشــکی میکننــد و
بعــد از ایــن مرحلــه ،کمیتــه تجهیزات
پزشــکی بیمارســتانها در ایــن زمینــه
تصمیمگیــری میکننــد و تأمیــن دارو
و تجهیــزات پزشــکی در بیمارســتانها
تحــت نظــر آن کمیتــه اســت .بنابراین
نمیتــوان گفت کــه تأمین تجهیــزات و
ملزومات بیمارستانها با رأی و نظر یک
نفــر به انجــام میرســد و آن فرد ذینفع
خواهد بود و پورسانت دریافت می کند.
این مسأله صحیح نیست.

رئیس پلیس پایتخت ازکاهش
خبـــر یــک ســاعته زمان پایــان طرح
ترافیک و زوج و فرد در ایام ماه
رمضــان خبر داد و گفت :طــرح ترافیک و زوج و فرد
از ســاعت  ۶:۳۰آغاز شــده و در مــاه رمضان بهجای
ساعت  ۱۹ساعت  ۱۸به پایان میرسد.
سردار حسین رحیمی در نشستی خبری با اشاره به دیگر تمهیدات پلیس برای ماه
مبارک رمضان ،گفت :براساس تدابیر اتخاذ شده طرح اکران فیلم «اذان تا سحر»
در ســینماهای کشــور از نظر پلیس بالمانع است البته باید سینماها موارد مدنظر
پلیس را رعایت کرده و این موافقت مشروط به رعایت قوانین و مقررات است.
وی درباره فعالیت واحدهای صنفی پخت و پز غذا نیز گفت :واحدهای صنفی
پزنــده از نظــر پخت تا یک ســاعت قبــل از اذان مغرب اجازه فعالیــت ندارند و
در صورت رؤیت پلیس حتماً با آنها برخورد خواهد شــد .آن دســته از واحدهای
صنفی که اقدام به توزیع غذای سرد میکنند ،نیز به هیچ عنوان حق ندارند این
غذاها را در داخل واحد صنفی توزیع کنند و باید تحت شرایطی که پلیس اماکن
به آنها اعالم کرده غذای سرد را برای مصرف برون بر به شهروندان عرضه کنند.
رحیمــی فعالیــت واحدهای عرضه خــوراک گرم در ایام ماه مبــارک رمضان را
منوط به ســاعات بین اذان مغرب و اذان صبح اعالم کرده و گفت:این واحدها
یک ساعت قبل از اذان مغرب میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند ،اما فروش و
عرضه مواد غذایی تنها از اذان مغرب امکانپذیر است.
وی درباره فعالیت واحد رســتوران واحدهای اقامتی همچون هتلها و ،...گفت:
ایــن واحدهــا تنهــا اجازه دارنــد به مســافران مقیم خود مــواد غذایــی را عرضه
کننــد و به آنها اجازه داده نشــده که به دیگر افراد در ســاعات بیــن اذان صبح تا
اذان مغرب مواد غذایی بفروشــند و مأمــوران پلیس با چنین تخلفاتی برخورد
خواهند کرد .به گفته رئیس پلیس پایتخت ،در ایستگاههای راهآهن و ترمینالها
و پایانههــای ورود و خروج مســافران بین شــهری نیز باید عرضــه مواد غذایی با
استتار همراه باشد.
رحیمــی همچنین از برخورد با تظاهر روزهخــواری درمألعام خبر داد و گفت :از
شــهروندان میخواهیــم مراعات حــال روزهداران را کرده و به قوانین اســامی و
مدنی احترام گذاشته و از روزهخواری در مألعام خودداری کنند.
رئیس پلیس پایتخت در پاسخ به سؤال ایسنا درباره نمایش مسابقات جام جهانی
در سینماهای کشور ،اظهار کرد :تا به این لحظه هیچ درخواستی از سوی سینماداران
یا وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی به پلیــس تهران برای نمایش مســابقات جام
جهانی فوتبال ارســال نشده است و بنابراین نمیشــود که بدون درخواست و اخذ
نظــر پلیس اقــدام به پخش مســابقات در ســینماها کــرده و پلیــس در این زمینه
مسئولیت داشته و بهعنوان مسئول تأمین امنیت باید مجوزهای الزم را صادر کند
و بنابراین با توجه به اینکه هیچ درخواســتی به پلیس ارســال نشده چنین طرحی
اجرا نخواهد شد .وی افزود :تا آنجا که من اطال ع دارم به ناجا همچنین درخواستی
اعالم نشده و اگر بنا است مسابقات در سینماها به نمایش درآید باید درخواست آن
ابتدا به پلیس ارائه شود .وی درباره حواشی حضور عوامل فیلم ابراهیم حاتمیکیا
در پردیــس ســینمایی کوروش و ایجاد رعب و وحشــت در میان مــردم اظهار کرد:
همانطور که پیش از این گفتم این اقدام غیرقانونی و بدون اطالعپلیس بود که ما
با هماهنگی مقام قضایی عوامل این اقدام را شناسایی و احضار کردیم و آنان نیز
تعهد دادند که دیگر دست به چنین اقداماتی نزده و آزاد شدند.

