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سرنوشت قانون ۱۰ساله

پرســتاران بیش از  ۱۰ســال است که در انتظار
اجرایــی شــدن قانــون تعرفهگــذاری خدمات
پرستاری لحظهشماری میکنند .به گزارش مهر،
قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری در تابستان
ســال  ۱۳۸۶به تصویب مجلس شورای اسالمی
رســیده و از آن روز تاکنــون جامعه پرســتاری
کشور چشم انتظار توجه مسئولین امر به اجرایی
شدن این قانون اســت .از همین رو ،نمایندگان
جامعه پرستاری در این ســالها بارها و بارها با
مقامات وزارت بهداشت ،وزارت رفاه ،شورای عالی
بیمه ،ریاســت جمهوری ،کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس و ســایر مسئولین امر ،جلسات و
گفتوگوهایی داشــتهاند که حاصل آنها شنیدن
وعدههایی بوده است که هنوز محقق نشده است.
در همین حال ،ســال گذشــته بود کــه وزارت
بهداشــت تصمیــم گرفت ســرانجام تعرفههای
پرستاری را به شورای عالی بیمه بفرستد که در
این یک ســال ،هیچ اتفاق مثبتی در این شــورا
برای پرســتاران رخ نداده است .حاال نمایندگان
صنفی پرستاران ،خواستههای خودشان را با وزیر
رفاه و شــورای عالی بیمه مطرح کردهاند و توقع
دارند به این انتظار  ۱۰ســاله پایان داده شود .در

خبر

وزارت بهداشــت در راســتای کاهش
و صرفهجویــی در هزینههــا تعرفــه
متخصصان بیهوشــی را به میزان ۲۵
درصد کاهش داده که حواشی بسیاری
به همراه داشته است .به گزارش باشگاه
خبرنگاران؛ طرح تحول نظام سالمت با
هدف کاهش پرداختها از جیب مردم
و کم شدن مشــکالت حوزه سالمت
از ســال  ۹۳به اجرا درآمد؛ این طرح
بزرگ ملی با وجود تمام محســناتی
که داشــت به دلیل نبود منابع پایدار
مالی ،بدهی بیمهها به بیمارستانها و
مطالبات شرکتهای دارویی و تامین
تجهیــزات ،مشــکالتی را در زنجیره
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ایجاد
کرده اســت .وزارت بهداشت بهتازگی
برای کاهش هزینههــا و صرفهجویی
در منابع با تشــکیل جلسهای کاهش
تعرفه متخصصان بیهوشــی را تا ۲۵
درصد ابالغ کرده است ،ابالغیهای که
بدون مشــورت با اعضای انجمن و به
صورت خودســرانه انجام شده است.
ســعید شــاکر عضو انجمن بیهوشی
ایران در این رابطه؛ اظهار کرد :در سال
 ۹۳طرح تحول میزان سالمت با تمام
مسائل و مشــکالت موجود در کشور
اجرا شد و در آن زمان که من در شهر

افزایش تقاضای عملهای جراحی پس
از طرح تحول سالمت

وی بــا بیان اینکه طــرح تحول نظام
ســامت یک کار کارشناســی نبوده
و به همین دلیــل در اجرای آن دچار
مشکالتی شــد گفت :براســاس این
طرح سهم پرداختی مردم در خدمات
بهداشتی و درمانی بسیار کاهش پیدا
کرد و در مناطق محروم و روســتایی
میزان پرداختی از جیــب مردم به ۵
درصد و در نقاط شهری به  ۱۰درصد
رســیده است .شــاکر با بیان اینکه با
اجرای طرح تحول نظام سالمت تعداد
عملهای جراحــی و غیرضروری پنج
برابــر افزایش پیدا کرده اســت افزود:
تقاضا برای عملهای جراحی زیبایی
و غیرضروری به دلیل کاهش هزینهها
به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد و
ســهم پرداختی بیمهها نیز در همین
راستا بدون برنامه و پشتوانه ملی زیاد
شد .عضو انجمن بیهوشی ایران ادامه
داد :در اجــرای طرح تحول ســامت

دریافت حقوق مادی و معنوی که اســتحقاق آن
را دارد ،محروم بوده اســت .به طوریکه در حال
حاضر خدماتی را ارائه میدهد که هزینههای آنها
به جیب کادر پزشــکی مــیرود و تنها دلیل آن
نیز ،نبود تعرفه مصوب برای پرســتاری است .از
همین رو ،حمید ساالری عضو شورای عالی نظام
پرستاری کشور ،اجرایی نشدن قانون تعرفهگذاری
خدمات پرستاری آن هم بعد از گذشت  ۱۰سال
از تصویــب آن را ،مبهم و مشــکوک میداند و
میگوید :بر جا ماندن قانون تعرفهگذاری در طی
این چند ســال به رغم دستورات متعدد مقامات
رده باالی کشور ،موجب شکل گرفتن سؤالی در
اذهان جامعه پرســتاری شده است که چرا و چه
ارادهای بر این امر سایه انداخته که قانون مصوب
مجلــس و مورد تایید تمامــی نهادهای ذیربط

معلق مانده است.
وی میافزاید :جامعه پرســتاری از وزارت رفاه و
شورای عالی بیمه خواستار است که در خصوص
تعرفهگذاری خدمات پرستاری کمی مهربانتر و
مسئوالنهتر موضعگیری و کمک کنند تا جامعه
پرســتاری در این خصوص و به آرامش بیشتری
دست یابد .در بررسی برنامه ششم توسعه کشور
در مجلس ،موضوع تعرفههای پرستاری نیز مورد
توجــه و تاکید نمایندگان قرار گرفت و از همین
رو ،مصوب شد که هزینههای اجرای این قانون از
محل درآمدهای بیمارستانی تامین و به پرستاران
پرداخت شود .بر همین اساس ،جامعه پرستاری
انتظار دارد با توجه به تاکید قانون برنامه ششم،
قانون تعرفهگذاری خدمات پرســتاری به مرحله
اجرا برسد.

ت شــرکتهای تامین تجهیزات
فعالی 
پزشکی بدون هیچ مشکلی ادامه پیدا
کرد و در این راستا نه تنها هیچ ضرری
نکردند بلکه ســود خوبی به دســت
آوردهاند .وقتی زور وزارت بهداشت به
جراحان نرســید تعرفه گروه بیهوشی
را کم کــرد وی مدعی شــد :وزارت
بهداشــت در ابتدا میخواســت برای
کاهش مشکالت شرکتهای بیمهای
و هزینههــای طرح تحول ســامت،
میزان تعرفه جراحان را کم کند که این
کار با واکنش جدی این گروه و حتی
تهدید آنها روبهرو شد و به همین خاطر
تعرفههای گروه بیهوشــی را کاهش
دادنــد .شــاکر ادامــه داد ۱۸ :درصد
از منابــع طرح تحول نظام ســامت
مربوط به پزشــکان است اما به خاطر
اینکه مسئله دیالیزی دوباره در کشور
انجام نشود وزارت بهداشت از کاهش
تعرفــه جراحان گذشــتند و بر طبق
صحبتهای انجام شده قرار شد میزان
تعرفه متخصص بیهوشی  ۲۵درصد کم
شــود .وی تاکید کرد :در تمام دنیا به
کتاب ارزشگذاری خدمات سالمت و
تعرفه استناد میکنند و در همین راستا
وزارت بهداشت سعی دارد این کتاب را
بومیسازی کند اما به نظرم در این کار

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت
بهداشــت با بیان اینکه  ۷۰تا  ۸۰درصد
تنباکوهای معطر مواد صنعتی شــامل
اســانسها و حاللهای بسیار خطرناک
از جمله بنزن است ،گفت :جریمههایی
که برای مکانهــای عرضه قلیان صادر
میشود ،قدرت بازدارندگی الزم را ندارد.
به گزارش ایلنا،خسرو صادقنیت درباره
اســتفاده از تنباکوهای معطر گفت :در
آزمایشاتی که از این نوع تنباکوها صورت
گرفته ،هر چند که این تنباکوها به اسم
میوهجات و سبزیجات عرضه میشوند،

با اضافه کردن اســانسها و حاللها آن
را به صورت تنباکوی معطــر وارد بازار
میکنند.
رئیــس مرکــز ســامت محیــط و
کار همچنیــن خاطرنشــان کــرد :در
بازرســیهایی که از مراکز عرضه قلیان
داشتیم ،متوجه شــدیم در تنباکوهای
آماده شده مواد روانگردان نیز استفاده
میشــود و در برخی از این مراکز مواد
روانگردان نیــز پیدا کردیم .صادقنیت
تاکید کــرد :تنباکوهای معطر به مراتب
آسیبش از تنباکوهای معمولی بیشتر و
خطرناکتر است و از آنجا که اغواکننده
اســت ،مــردم آن را مفیــد و بیخطر
بدانند و بســیار استقبال شود .متاسفانه
مصرف قلیانهای معطر در بین جوانان
و نوجوانان بهویژه دختران بیشــتر شده
اســت .وی با بیان اینکه قسمت اعظم
این تنباکوها وارداتی و از کشــور مصر
وارد میشــود ،تصریح کــرد :ما در این
زمینه ســعی کردیم با کمــک وزارت
صنعت ،معدن و تجارت اقدام به ممانعت
از واردات و همچنیــن تولید آن کنیم
که این ابالغیه با شــکوایهای از ســوی

کاهش  ۳۷درصدی مصرف شیر بعد از هدفمندی یارانه ها

ت زیادی به دست نیامد.
موفقی 
به طور عملی تعرفه گروه بیهوشی
۵۰درصد کاهش پیدا کرد

عضو انجمن بیهوشــی اظهــار کرد:
همکاران ما در طی جلســاتی با وزیر
ل مســاعدی در
و معــاون وزیــر قو 
زمینه کاهش نیافتن تعرفهها گرفتند
اما در نهایت کم شــدن  ۲۵درصدی
تعرفههای گروه بیهوشــی سر خود به
تصویب رســید و این در حالی بود بر
طبق مصوبه دولت کاهش تعرفه باید
با نظر انجمن بیهوشی انجام شود .وی
ادامه داد :به طور عملی در تعرفه گروه
بیهوشــی در حدود  ۵۰درصد کاهش
پیدا کرد به همین خاطر همکاران ما
در شــیراز و اکثر نقاط کشور تصمیم
گرفتند در ساعت کاری موظف فعالیت

تولیدکننــدگان و واردکنندگان مواجه
شــد و ایــن موضوع در دیــوان عدالت
اداری مطرح و این ابالغیه توسط حکم
دیوان متوقف شــده است و امیدواریم با
بررسیهایی که در دیوان عدالت اداری
انجــام میشــود ،بتوانیم بــا این عامل
ســرطانزا مقابله کنیــم .رئیس مرکز
ســامت محیط و کار وزارت بهداشت
در بخــش دیگــری از صحبتهایش با
بیان اینکه از سه سال پیش با همکاری
وزارت صنعت ،معــدن و تجارت مجوز
عرضه قلیان صادر نمیشــود ،گفت :از
همه کســانی که میخواهند قهوهخانه
یا ســفرهخانه راهانــدازی ،تعهد گرفته
میشود که عرضه قلیان در این مکانها
صورت نگیرد.
همچنیــن بر طبــق قانــون عرضه و
اســتعمال مواد دخانــی از جمله قلیان
در اماکن عمومی ممنوع است بنابراین
هر امکن ه عمومی اگــر عرضه دخانیات
در آن صــورت بگیــرد ،خــاف قانون
عمل کرده و سیســتم قضائی باید با آن
برخورد کند .صادقنیت به بازرسیهای
وزارت بهداشت از این اماکن اشاره کرد و

کرده و عملهای غیراوژانسی را انجام
ندهیم.
شــاکر اظهــار کــرد :در تمــام دنیا
پرداختیهــای جــراح با متخصصین
بیهوشــی تفاوت آنچنانی ندارد ولی
متاســفانه در ایران یک پزشک جراح
چندین برابر یک متخصص بیهوشی
حقــوق دریافت میکنــد و این یک
توهین محســوب میشود .وی با بیان
اینکــه بــا کاهش  ۲۵درصــد تعرفه
متخصصان بیهوشــی یــک درصد از
هزینهها صرفهجویی شــده و بسیاری
از مشکالت مثل گذشــته باقیمانده
است یادآور شد :متاسفانه اکثر منابع
مالی طرح تحول نظام سالمت صرف
تجهیزات پزشکی میشود ولی قدمی
در جهــت کم شــدن ایــن هزینهها
برداشته نشده است.

گفت :بازرسان وزارت بهداشت به صورت
برنامهریزی شــده با این مراکز مقابله و
برخورد میکننــد و پروندههای تخلف
آنها را به مراجع قضائی ارجاع میدهند،
اما متاســفانه میــزان جرائمی که برای
این مکانهای متخلف صادر میشــود،
جریمه بازدارندهای نیســت و ســودی
که ایــن افراد از عرضــه قلیان میبرند
بیشــتر از جریمهای است که پرداخت
میکنند و باعث میشــود که بازرسان
بیش از چندین بار صنوف متخلف را به
مراجع قضائی معرفی میکنند اما آنها با
پرداخت جریمه دوباره به کار خود ادامه
میدهند .وی با بیان اینکه این تخلفات
در شــهر تهران بیشــتر از شهرستانها
است ،گفت :گستردگی صنوف و مراجع
قضاوت کننده در تهران باعث تشــتت
آراء شده و سیســتم قضائی باید احکام
محکمتر صادر کند و برخورد قاطعتری
در این زمینه داشته باشند.
امیدوارم بــا افزایش تعامــات وزارت
بهداشت با سیستم قضائی ما در تهران
نیز بتوانیم با این معضل جدی سالمت
برخورد موثرتری داشته باشیم.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس؛
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان
مجلس با تاکید بــر اینکه حذف کامل
رابطــه مالی میــان پزشــک و بیمار
امکانپذیر نیســت ،گفــت :بیمهها از
توانمندی الزم برای ارائه همه خدمات
درمانی به بیماران برخوردار نیستند .به
گزارش مهر ،محمد نعیم امینی فرد در
خصوص اظهارات معاون نظارت سازمان
نظام پزشــکی مبنی برضرورت حذف
رابطه مالی پزشک و بیمار ،اظهارداشت:
حذف کامل رابطه مالی میان پزشــک
و بیمــار یک مســئله آرمانی اســت،
در تمامــی سیســتمهای پیشــرفته

حذف کامل رابطه مالی پزشک و بیمار ممکن نیست

پزشــک با بیمار رابطه مالی ندارد؛ اما
این موضــوع منوط به این اســت که
سیســتمهای بیمهای به لحاظ شکلی
و محتوایی فراگیر باشــند .وی با اشاره
به اینکه به لحاظ شکلی درحال حاضر
بیش از  ۹۰درصد مردم تحت پوشــش
بیمه قرار دارند ،افزود :اما به دلیل عدم
توانمنــدی بیمهها و وجود مشــکالت
ســاختاری در آنها نمیتوان ازبیمهها
در این خصوص انتظاری داشــت ،زیرا
راهنماهای بالینی مــد نظر در اختیار
بیمهها قرار نداشــته و بــه لحاظ مالی
نیز توانمند نیســتند؛ بنابراین بسیاری

از خدمــات را بیمههــا نمیتواننــد
پوشــش دهند .امینیفرد تصریح کرد:
در هیــچ نقطهای از دنیــا بیمهها همه
خدمات را بــه یکباره تحت پوشــش
قرار نمیدهد ،اما میتــوان تعدادی از
خدمات اساسی و پایه را تحت پوشش
بیمه قــرار داد ،تا بیمههــا نیز بتوانند
براســاس سیســتم ارجــاع و اجرای
راهنماهای بالینــی خدمات درمانی را
پوشش دهند؛ همچنین حذف فرانشیز
درسیســتم بیمه یعنــی جلوگیری از
پرداخت بیمار به طــور کامل ،به طور
طبیعی منجر به افزایش نیازهای القایی

وزیر بهداشــت گفت :در حوزه دارو وسوسه
زیــاد اســت و در عین حــال فرصت برای
فــداکاری نیز وجود دارد .بــه گزارش مهر،
ســید حسن قاضی زاده هاشــمی در اولین
همایش ملی شــهدا و ایثارگران داروسازی
کشــور اظهار کرد :ادای احترام میکنیم به
رزمندگان و جانبازان و شهدای گرآنقدر و
آرزو میکنیم بتوانیم هر آنچه از دســتمان
بــر میآید در راســتای اهــداف آنها انجام
دهیم .وی افزود :یاد و خاطره شــهدا نباید
منحصر به جلســاتی شــود که سالی یکبار
برگزار میکنیم در حالی که شــهدا همواره
در زندگــی ما حضور دارند .وزیر بهداشــت
اظهار داشــت :خانواده شهدا با خدا معامله
کردهاند و پیروز شــدند و در عین حال خدا
نیز به آنها وعده داده اســت که شــهدا نزد
خــدا روزی میخورند .هاشــمی بیان کرد:
امروز روز کارهای بزرگ اســت و این کارها
ارزشش کمتر از کارهایی که رزمندگان در
جنگ انجــام دادهاند ،نیســت .ما در حوزه
داروســازی افراد خدمتگزاری داریم .آنچه
مــن از فرمایشــات امام خمینــی آموختم
این بود که هرکســی اگر کارش را درست
انجام دهد تلکیف از او ساقط است و اخالق
اسالمی مقدمه ســت که برای این ورود به
این راه .وی گفت :نیازی به ریاکاری نیست
متاسفانه این روزها نگاهها مادی شده است

به همین سبب اســت که نفاق بیشتر شده
است اما امیدوارم ما برای همیشه بر آن عهد
و پیمانی که هســتیم بمانیم .وزیر بهداشت
ضمن تشــکر از دکتر دیناروند ،از مسئوالن
خواســت در ایــن حوزه به دکتــر اصغری
کمک کنند .هاشــمی گفت :در این حوزه
وسوسه زیاد اســت و در عین حال فرصت
بــرای فداکاری نیز وجود دارد .میتوانید در
جهت اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی گام
بردارید .وی افزود :قطعا کسی که از قبل در
حوزه دارو بوده اســت چشم بیناتری نسبت
به کســانی دارد که تازه به این حوزه ورود
کرده اســت .وی در پایان خطاب به افرادی
که در حوزه وزارت بهداشــت هستند گفت:
از شما میخواهم که بیشتر به خانواده شهدا
ورزمندگان ســر بزنید زیرا در این سالهای
اخیر خیلی کوتاهی کرده ایم.

نگاه

جوالن سرطان در قلیانخانهها

اما متاســفانه هیچ آثــاری از میوهجات
و ســبزیجات در آنها وجود ندارد و ۷۰
تــا  ۸۰درصد مواد ایــن تنباکوها مواد
صنعتی شامل اســانسها و حاللهای
بسیار خطرناک از جمله بنزن بودهاست.
وی با اشــاره بــه اینکه بنــزن یکی از
خطرناکترین مواد سرطانزا است ،ادامه
داد :تنباکوی اســتفاده شده در این نوع
تنباکوها نیز از نوع نامرغوب و درجه سه
است و در واقع تنباکوهایی را که قارچ و
کپک زدهاند ،برای اینکه دوباره به چرخه
مصرف بازگردانند ،جمعآوری میکنند و

وزیر بهداشت مطرح کرد؛

حوزه دارو وسوسهانگیز است

از تهدید جراحان تا کاهش تعرفههای بیهوشی
شــوش دانیال یکی از مناطق محروم
کشور مشغول گذراندن طرح بودم این
پروژه بزرگ حوزه سالمت متاسفانه به
درستی اجرا نشد.

هر بامداد در سراسر ایران

کانال تلگرامی آفتاب اقتصادی
https://t.me/aftabyz

سر بیکاله پرستاران
از دعوای تعرفه ای

همین ارتباط ،محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه
پرســتار ،معتقد اســت؛ در حالی بین گروههای
پزشــکی نزاع بر سر کم و زیاد شدن تعرفهها باال
گرفته که برای گروه پرســتاری اساساً تعرفهای
تعیین نشــده و این در حالی اســت که بیش از
 ۱۰ســال از تصویب قانون تعرفهگذاری خدمات
پرستاری میگذرد.
وی با اشاره به اینکه تعرفههای خدمات پرستاری
بایســتی در شــورای عالی بیمه مطرح و پس از
تایید به تصویب هیئت دولت برســد ،افزود :هر
خدمتی کــه در مراکــز درمانی ارائه میشــود
دارای تعرفه اســت و این در حالی است که گروه
پرستاری بیشــترین خدمات سالمت را به مردم
ارائه میدهند اما تنها گروهی هستند که خدمات
آنها تعرفه ندارد.
دبیرکل خانه پرستار تاکید کرد :جامعه پرستاری
انتظار دارد با توجه به گذشــت بیش از  ۱۲سال
از تصویب قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری
و تاکید بر آن در برنامه ششــم ،هرچه سریع تر
توســط دولت اجرایی شــود .جامعه پرســتاری
به عنوان پیشــقراول خدماترســانی به بیماران
بســتری در بیمارستانهای کشــور ،همواره از

روزنامه صبح ایران

میشود؛
یعنی افزایش بارالقایی درمســیر ضربه
به اقتصاد سالمت به وجود میآید .وی
با اشــاره به اینکه به شکل محتوایی در
سیستم بیمهای برای حذف کامل رابطه
مالی میان پزشــک و بیمار باید توجه
کرد ،گفت :بیمهها بایــد از توانمندی
الزم مالــی برخوردار بوده و براســاس
سیســتم ارجاع خریــد خدمت کنند،
ضمن اینکــه عدم حمایــت از بخش
خصوصــی در طرح تحول ســامت به
این معنا نیست که این طرح باید تمام
مشــکالت را یکجا پوشش دهد؛ این

طرح درشرایطی که مشکالت بسیاری
در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در
سیستم دولتی حاکم بود با استفاده از
برخی مجوزهای قانونی تدوین شد .عضو
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس
افزود :تا زمانی که به قیمت تمام شده
توجه نشود ،سیستم خصوصی نمیتواند
به طــور کامل به بخش درمان خدمات
ارائــه دهد ،بنابراین تــا زمانی که این
مشکالت حل نشود ،طرح مسائل فقط
درحد شعار باقی میماند ،ضمن اینکه
طرح تحول سالمت در حذف زیرمیزی
نیز موفق عمل کرد.

مدیــر کل دفتر بهبود تغذیــه جامعه وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :هر
ایرانی در سال  ۷۰کیلوگرم شیر میخورد در
حالی که هر فرد اروپایی ساالنه  ۳۰۰کیلوگرم
شیر میخورد ،بعد از هدفمندی یارانهها نیز به
علت گران شــدن ،مصرف شیر در بین مردم
۳۷درصد کاهش یافت .به گزارش ایرنا،زهرا
عبداللهی افزود :مصرف شیر و لبنیات در سبد
غذایی ایرانیان بســیار کمتر از حد مطلوبی
اســت که وزارت بهداشــت در سبد غذایی
مطلوب تعریف کرده اســت ،براســاس سبد
غذایی مطلوب تعریف شده ،هر ایرانی در روز
باید حداقل  ۲۵۰گرم لبنیات مصرف کند در
حالی که این میزان اکنون  ۱۹۰گرم در روز
برای هر ایرانی است .وی افزود :البته در بین
لبنیات تمایل مردم بیشتر به مصرف ماست
و پنیر است و مصرف شــیر در سبد غذایی
مردم به مراتب کمتر اســت به طوری که هر
ایرانی ساالنه فقط  ۷۰کیلوگرم شیر مصرف
میکند ،در حالی که هر فرد اروپایی ســاالنه
 ۳۰۰کیلوگرم شیر میخورد و توصیه سازمان
بهداشت جهانی این است که هر فرد در سال
حداقل  ۱۶۵کیلوگرم شیر بخورد .عبداللهی
گفت :مصرف کم شــیر در بیــن ایرانیان دو
علت دارد ،یک علت آن فرهنگی اســت ،زیرا
هنوز همه مــردم عادت ندارنــد که به طور
روزانه شیر مصرف کنند و مصرف شیر روزانه
به فرهنگ غالب ایرانیان تبدیل نشــده است
و در بین لبنیات نیز گرایش بیشــتر مردم به
مصرف ماســت و پنیر است .مدیر کل دفتر
بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت افزود:
علت مهمتر کمی مصرف شــیر ،قیمت گران

آن اســت ،به خصوص از ســال  ۸۹که طرح
هدفمندی یارانهها اجرا شد ،قیمت شیر گران
شــد .عده زیادی از مردم مصرف شیر را کم
کردند حتی عدهای شــیر را از ســبد غذایی
خود حــذف کردند و به طــور کلی مصرف
شیر در کشور حدود  ۳۷درصد کاهش یافت.
وی گفت :پیشنهاد وزارت بهداشت به دولت
این بوده و هســت که به جای دادن یارانه به
روغن و شکر برای جبران کمبود مصرف مواد
مغذی به کاالهای اساسی مثل شیر ،لبنیات
و گوشت و مرغ و حبوبات یارانه داده شود .در
واقع یارانه روغن و شکر قطع شود به جای آن
به مواد مغذی مورد نیاز مردم یارانه داده شود
تا الگوی غذایی مردم اصالح شود .عبداللهی
افــزود :دولت میتوانــد برنامهریزی کند که
یارانه شــیر را به چه کسی دهد به دامدار ،به
تولیدکننده ،بــه کارخانهدار یا هر کس دیگر
اما باید قیمت شــیر برای مردم به خصوص
دهکهای پایین کاهش یاید ،ممکن اســت
آموزش و فرهنگسازی به مصرف بیشتر شیر
بین دهکهای باال منجر شود اما برای مردم
فقیر و کمدرآمد ،قیمت شیر یک عامل بسیار
مهم است ،ضمن اینکه فرهنگسازی و تغییر
رفتار خیلی طول میکشــد و نیازمند زمان
طوالنی اســت .مدیر کل دفتر بهبود تغذیه
جامعه وزارت بهداشــت اضافــه کرد :همان
طور که درزمان جنگ مردم ســهمیه شیر و
کوپن گوشت داشتند توصیه وزارت بهداشت
این است که برای بهبود شاخصهای تغذیه
مــردم ،دولت به منظور تامین ریزمغذیهای
مــورد نیاز مردم برای این کاالهای اساســی
یارانه اختصاص دهد.

نکته

حل مشکالت سالمت در گرو توسعه فناوری

رئیس دانشــگاه علوم بهزیستی و توانبخش 
ی
ت از
گفــت :فناوری ســامت راه بــرون رف 
مشکالت گوناگون به ویژه مشکالت سالمت
محور اســت و باید در دانشگاهها توسعه پیدا
کند.حمیدرضا خر م خورشی د رئیس دانشگاه
ی در گفتوگو با
علوم بهزیســتی و توانبخش 
خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی
پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان گفت :راهکار
برون رفت از بســیاری از مشکالت در جامعه
با دانشــگاهها اســت و فناوری در دانشگاهها
آغاز را ه برون رفت از مشــکالت اســت که با
توجه به آمار دانشگاهها ،اساتی د و دانشجویان
ی باید به صورت هدفمند
تحصیالت تکمیلــ 
فناوری گفتمان رایج دانشگاهها مطرح شود و
ی دانشگاهها باشیم.
با این موضوع شاهد ارزآور 
ی باید تربیت
وی اظهار کرد :جامعه دانشگاه 
نیروی متخصص که با فناوری آشــنا است را
در دستور کار خود قرار دهند و مقوله فناوری
ف کنند تا شاه د رشد
را در دانشگاهها بازتعری 
ی نهادهای علمی باشیم .خرمخورشید
و پویای 
در ادامــه از برگزاری ســومین رویداد ملی
ت در ماههای آینده و در تهران
ک سالم 
اینوت 
ت با هدف
ک سالم 
خبر داد و اظهار کرد :اینوت 
شــکلگیری و توسعه اکوسیست م کارآفرینی
حوزه سالمت میتواند فناوری را در دانشگاهها
ن باید با مشارکت
ف کند و دانشگاهیا 
بازتعری 
ک را دنبال کنند .وی
فعاالنــ ه اهداف اینوتــ 
گفت :فناوریهای ســامت محور در کشو ر
عالوه بر رشد و ارتقاء نظام سالمت ،ارزآوری

ن راهکار
ش دانشجویا 
در دانشــگاهها و انگیز 
ی برون رفت از مشــکالت است و با تکیه
اصل 
ی میتوان شــاهد تحوالت ارزندهای
بر فناور 
در دانشگاهها بود .خرم خورشی د در ادامه در
ک سالمت،
خصوص سومین رویداد ملی اینوت 
گفت :مهمتریــن حوزههای فناوری در حوزه
سالمت حیط ه فرآوردههای دارویی و زیستی،
تجهیزات پزشکی ،فناوری اطالعات سالمت
ی سالمت اســت که با توجه به
و گردشــگر 
گســتردگی حوزههای فناوری سالمت باید
ن بخشــی نیز رشد و توسعه
همکاریهای بی 
پیــدا کنــد .وی افــزود :همکاریهای بین
ی از تولی د تا محصول
ی و بین دانشگاه 
بخش 
ش بنیان امــری ضروری
شــرکتهای دانــ 
اســت که متولیــان دانشــگاهی و متولیان
ســامت باید آن را در دانشــگاهها نهادینه
کنند .خرم خورشــی د حضور شــرکتهای
ش بنیان در حوزه ســامت ،جذب
موفق دان 
صندوقهــای ســرمایهگذاری ،تعامــل بــا
ن از ایده
ی کارشناسا 
سرمایهگذاران ،راهنمای 
ل شرکتهای دانش بنیان ،آشنایی
تا محصو 
ی نقاط کشور را از
ی اقص 
ن فناور 
با متخصصا 
ک عنوان کرد.
ت رویداد ملــی اینوت 
نقاط قو 
ش ارزش خود را در
وی در پایان ،گفت :پژوه 
آموزش عالی خواهد داشــت اما نگاه فناورانه
ن فناورانه دانشــگاهها زمینه ســاز
و گفتما 
ت اقتصادی ،اشتغال
ع بســیاری از مشکال 
رف 
ی
فارغالتحصیــان ،ارزآوری ،توســعه یافتگ 
کشور و غیره خواهد بود.

