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مشاور وزیر بهداشت تاکید کرد؛

نظارت بر قیمت مواد
و تجهیزات دندانپزشکی

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشــکی
ســازمان غذا و دارو ،با تاکید بر نظارت
دقیق بــر قیمــت مــواد و تجهیزات
دندانپزشــکی ،گفت :قرار نیست بگیر
و ببنــد داشــته باشــیم .بــه گزارش
مهر ،دکتر رضا مســائلی اظهارداشت:
میخواهیم بــا نگرش جدیــدی وارد
این عرصه شــویم و انتظــار داریم که
بخــش خصوصی با ما همــکاری کند.
وی از بخــش خصوصــی بهعنوان یک
ظرفیت و ســرمایه برای کشور نام برد
و افــزود ۲۱.۶ :درصــد خدمات حوزه
ســامت مربوط به دندانپزشکی است
و از همیــن رو ،هزینههای زیادی را به
خود اختصاص داده است.مشــاور وزیر
بهداشت با اشاره به طرح تحول سالمت
دهان و دندان ،گفت :متاسفانه با نقطه

مطلوب در حوزه دندانپزشــکی فاصله
قابل توجهی داریم که عوامل مختلفی
در این بین موثر اســت.وی با تاکید بر
اینکه وزارت بهداشــت و ســایر ارکان
برای رســیدن به نیــل مطلوب تالش
میکنند ،تصریح کرد :باید از امروز وارد
کار عملیاتی ســنگین و اثربخش شویم
و در این بین ،بخش خصوصی میتواند
بهعنوان یک ظرفیت ،توان و ســرمایه
کشــور ،ما را یاری دهد.مســائلی ادامه
داد :حاکمیت بــدون ارکان ،مخاطبین
و مردم ،اثر بخش و مقتدر نیســت .از
همین رو ،اعتمــاد به بخش خصوصی
باید حاکم شود تا بتوانیم از این ظرفیت
به نحو مطلوب استفاده کنیم.مدیرکل
تجهیزات و ملزومات پزشــکی سازمان
غــذا و دارو ،افزود :جایــگاه حاکمیتی

این اداره کل مشخص است و براساس
اختیــارات زیــادی کــه از جانب وزیر
و رئیس ســازمان غــذا و دارو به بنده
تفویض شده اســت ،تمام تالشمان را
خواهیم کرد که با دقت و بدون تبعیض،
زیرســاختهای مربوط به تأمین کاال
و خدمات پزشــکی را به بهترین شکل
فراهم کنیم.وی با اشــاره به وجود اداره
بازرسی و بررسی  ۳۰۰۰پرونده در این
اداره کل ،تاکید کرد :مهم ترین نکته در
حوزه دندانپزشکی ،انضباط بخشی است.
بهطوریکه میخواهیم از امروز موضوع
برچســب اصالت را مــاک عمل قرار
دهیم.مشاور وزیر بهداشت ادامه داد :از
ابتدای سال  ،۹۷تمامی مواد و تجهیزات
دندانپزشکی میبایست برچسب اصالت
داشته باشــند که این مســئله شامل

واردات هم میشود.مسائلی با عنوان این
مطلب که باید شــرایط رقابت موثر در
این حوزه فراهم شود ،اظهارداشت :قرار
نیســت موضوع را تعزیراتی کنیم ،بلکه
باید شرایط رقابت را تسهیل کنیم.وی
با تاکید بر اینکه بــا واردات موازی در
حوزه دندانپزشکی برخورد خواهیم کرد،
افزود :در این راه ،ارکان اقتصادی وزارت
بهداشــت با ما همکاری خواهند کرد.
مســائلی گفت :قرار نیست با نظارت بر
قیمت مواد و تجهیزات پزشکی ،بگیر و
ببند داشته باشیم و دوست نداریم سراغ
شما بیاییم.وی در عین حال تاکید کرد:
وظیفه ما صیانت از سالمت جامعه است
و در این مسیر ،به شرکتهای تولیدی
و وارداتی توصیه میکنیم ،قیمت تمام
شده محصول را کاهش دهند.

 ۲۱.۶درصد
خدمات حوزه
سالمت مربوط
بهدندانپزشکی
است و از همین
رو ،هزینههای
زیادی را به خود
اختصاص داده
است

یک متخصص فارماکوتراپی عنوان کرد

ضرورت تقویت بخش خصوصی در صنعت داروسازی

یک متخصص فارماکوتراپی بــا تاکید بر لزوم
اصالح ساختار مصرف دارویی کشور تاکید کرد
و تقویت بخش خصوصی صنعت داروســازی
را ضروری دانســت.دکتر علــی خوارزمکیا در
گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه داروهای بیماران
خــاص (پیوندی ،MS ،هموفیلــی ،دیالیزی و
تاالسمی) مشمول سیستم دارویی کشور است،
گفت :قبال در تولید داروهای ایرانی مورد مصرف
بیماران با مشــکالتی مواجه بودیم ،مواد اولیه
آنها به خاطر تحریمها به کشــور وارد نمیشد،
این امــر قیمت داروها را نیــز تحت تأثیر قرار
داده بود و کمبودهایی وجود داشت.وی با بیان
اینکه اولیــن اقدامی که در دولت یازدهم انجام
شد ،سر و سامان دادن به حوزه دارو بود ،اضافه
کرد :به سرعت وضعیت نابسامان دارویی کشور
بهبود پیدا کرد و کمبودهــای دارویی برطرف
شد.این متخصص فارماکوتراپی با اشاره به اینکه
هماکنون مشــکل خاص و مشهودی در تأمین
داروی بیماران خاص نداریم و داروهای وارداتی
اغلب به راحتی در دســترس بیماران هستند،
افزود :داروهــای ایرانی که برای بیماران خاص
تولید میشود ،در چند ســال اخیر تولید آنها
به لحاظ کمی و نوع دارو افزایش یافته و بهبود
کیفیت قابل توجهی داشــته است.وی گفت:
عمدتا بیماریهای خاص تحت پوشش وزارت

بهداشت هســتند و چنانچه سازمانهای بیمه
پایه این داروها را تحت پوشش قرار دهند ،سهم
پرداختی بیمهها بابت داروها را خواهیم داشت.
قبال سهم پرداختی داروها  ۷۰به  ۳۰بود ،یعنی
 ۳۰درصــد هزینه دارو را باید بیماران پرداخت
میکردند امــا امروز این درصدها تغییر کرده و
بیمار باز هم مبلغ کمتــری پرداخت میکند.
این متخصص فارماکوتراپی افزود :درصد کمی
از هزینه داروهایی مثل آنســولین را بیماران
پرداخــت میکنند (بین پنج تــا  ۱۹درصد) و
اکثریت ســهم پرداختی بر عهده سازمانهای
بیمهگر اســت .بهعنوان مثال نسخه یک دارو

چنانچــه دو میلیون تومان باشــد  ۱۰درصد
آن را بیمــار پرداخــت میکند.این متخصص
فارماکوتراپی یادآور شد :با توجه به اینکه داروها
گرانقیمت هستند و وزارت بهداشت هزینههای
هنگفتی را متحمل میشود؛ رعایت یک سری
اصول الزم و ضروری است .به دلیل پوششهای
خوب بیمهای و کاهش بروکراسی اداری ،تحویل
دارو به بیمار ســبب شــده روند این مهم بهتر
شود ،البته باید جلوی سوءاستفاده گرفته شود
تا با نظارت بیشتر و پرداخت مبلغ جزئی توسط
بیمار ،تا حدود زیادی جلوی این فرآیند گرفته
شود.

خوارزمکیا افزود :چنانچه هیچکدام از بستههای
حمایتی نتوانند مشــکالت افراد کمبضاعت را
حل کنند ،ساز و کارهایی در نظر گرفته شده تا
معاونت غذا و دارو با توجه به بودجه اختصاصی از
وزارت بهداشت تحت عنوان بیماران صعبالعالج
و خاص میتواند تخفیف اعمال کند و یا رئیس
دانشگاه علوم پزشکی لرستان از اختیارات خود
اســتفاده و تخفیف دارویــی را اعمال کند.این
متخصــص فارماکوتراپی با بیان اینکه وضعیت
دارویی کشــور در شــرایط خوبی است ،اضافه
کرد :جهش قابل توجهی در تولید دارو نسبت
به چند سال اخیر داشتهایم؛ چراکه شرکتهای
دانشبنیان وارد کار شدند و شرکتهای دارویی
با توجه به دوران تحریم جدیتر در ساخت دارو
وارد شدند و کیفیت و تنوع ساخت دارو خیلی
بهتر شــده ،اما تا مرحله شرایط مطلوب فاصله
داریم.وی با بیان اینکه باید تغییرات اساسی در
ســاختار مصرف دارویی رخ دهــد و از دخالت
و نفــوذ نهادهای دولتی و شــبهدولتی به این
مراکز کاسته شود ،یادآور شد :همچنین بخش
خصوصی تقویت و بخش  R&Dشــرکتهای
دارویی گسترش بیشتری یابد تا خود شرکتها
به سمت تولید بروند نه صرفا به تولید و واردات
مواد اولیــه و فرموله کردن دارو در داخل اکتفا
کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نقشمهممراکزتحقیقاتیدراقتصادسالمت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با
اشاره به نقش مهم مراکز تحقیقاتی در اقتصاد
سالمت ،گفت :کاهش هزینههای غیرضروری
پزشکی ،از مسیر پژوهش میگذرد.به گزارش
فارس ،محمد آقاجانی رئیس دانشــگاه علوم
پزشکی شــهید بهشــتی ،اظهار داشت :این
پژوهشکده یکی از بزرگترین ثمرات دانشگاه
اســت و ارزش افــزوده زیادی برای دانشــگاه
ایجاد کرده و از افتخارات دانشــگاه اســت.وی
گفت :زیرســاختهای ما نیاز به توســعه دارد
و سرمایهگذاری در توســعه این زیرساختها
بســیار ضروری است و همکاریهای علمی در
سطح ملی و بینالمللی باید برنامهریزی شده
و توســعه یابد چون روزگار تحقیقات انفرادی
و تک محوری گذشــته است و همه به دنبال
تحقیقات چند مرکزی و حتی چند کشــوری
هســتند.آقاجانی در ادامــه گفــت :فعالیت
شــرکتهای دانشبنیان باید گسترش یافته و
ارتباط پژوهش با حوزههای مختلف دانشگاه نیز
باید تعریف شــود که در برنامه جامع دانشگاه
دیده خواهد شــد.وی با تاکید بر بحث تحول

در دانشگاهها و حرکت به سمت رفاه اجتماعی،
تصریح کرد :ما باید قطعا متحول شویم .دانشگاه
ما در بعضی قســمتها در سطح دانشگاههای
تیپ یک هســتیم ،دربرخی موارد در ســطح
دانشــگاههای تیپ دو و در موارد بسیار معدود
نیز به سمت دانشــگاههای سطح سه حرکت
کردهایــم درحالی که از ســطح چهار خبری
نیســت .این یعنی ما هنوز خیلی به ســمت
جامعه و رفاه اجتماعی نرفتهایم .همچنین در
سطح سه هم نقشی در رشد تکنولوژی نداریم
و باید تالش شود که ما از این سیر جهانی عقب
نمانیم.وی با اشــاره به وجود زیرساخت نسبتا
خوب در دانشــگاه اظهار داشت :ما دارای 70
مرکز تحقیقاتی و  5پژوهشکده هستیم که این
مرکز بزرگترین پژوهشکده دانشگاه به شمار
مــیرود .وجود بیش از  1400نفر عضو هیئت
علمی که گروهی از آنان اعضای هیئت علمی
پژوهشی هستند .بیمارستانهای متعدد ،شبکه
بهداشتی گسترده همگی از ذخایر بزرگ برای
گسترش پژوهش در این دانشگاه هستند.رئیس
دانشگاه شهید بهشــتی افزود :ما در چارچوب
طبابت دچار مشکل هستیم از کلینیک فاصله
گرفته و بیشــتر به سمت پاراکلینیک رفتهایم
و بــه نظر نمیآید که بر پایه پزشــکی مبتنی
بر شــواهد کارکنیم و براساس هزینه سودمند
و هزینه اثر بخشــی حرکت کنیم ،یعنی یک
حرکت منســجم و تعریف شده در نظام طب

ما دیده نمیشــود.وی ادامــه داد :هزینههای
سالمت در کشور ما به دلیل پیرتر شدن جامعه
و تغییر الگوی بیماریها از بیماریهای واگیر
به غیرواگیر و رشــد تکنولوژیهای پزشکی به
سرعت در حال افزایش است .درحالیکه منابع
مالی کشــور ما بخصوص در حوزه ســامت
محدود اســت .بنابراین وظیفه محققان ما این
است که با استفاده از ارزیابی فناوری سالمت و
تحقیق و پژوهش در زمینه راهنماهای بالینی و
پروتکلهای درمانی و روشهای تجویز و مصرف
منطقی دارو در جهت هزینه اثربخش شــدن
خدمات بهداشــتی درمانی تالش کنند.وی با
بیان این مطلب کــه در زیر هجوم تکنولوژی
پزشکی به شــکل زیگزاگی و غیرهدفمند در
حــال حرکت هســتیم و نمیدانیم ،گفت :در
یک کالم باید هوشمندی در مجموعه جامعه
پزشکی ایجاد شود تا به جای این که در حرکت
پر شتاب تکنولوژی پزشکی کمرنگ شویم ،با
ذکاوت و درایــت و مبتنی بر پژوهش انتخاب
کنیــم و این انتخــاب وظیفه پژوهشــکدهها
اســت.رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شهید
بهشــتی گفت :زمانی سهم ســامت از تولید
ناخالص داخلــی  GDPحدود  5.5بود االن به
حدود  8.5رســیده اما همچنان ما به شــدت
در بحران قرار داریم و پژوهشــکدهها به ویژه
این مرکــز باید روی این موضوع کار کنند.وی
همچنین راهاندازی مراکز تحقیقات بالینی در

بیمارستانها را کار ارزندهای برشمرد و تاکید
کــرد که این مســیر با جدیــت ادامه خواهد
یافت.وی ،HSRاقتصاد ســامت ،گایدالینها
و سیاست ســامت را از اولویتهایی مشخص
شده برای پژوهش در دانشگاه برشمرد و گفت:
عمق بخشیدن به پژوهشها نکته مهم دیگری
اســت .یعنی امــروزه تولید مقالــه فقط یک
شــاخص است و افتخار به شمار نمیآید .مهم
این اســت که مقاله چه تاثیری بر روی تولید
ثروت ،نظام ســامت ،ارتقای سطح سالمت و
رفاه مردم میگذارد و چــه تکنولوژیی از این
مقاالت حاصل میشــود؟رئیس دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی افزود :یکی از تاکیدات ما
حضور پژوهش در رسانه است .چقدر از ظرفیت
رسانه برای این منظور استفاده میکنیم؟ باید
این ارتباط گســترش پیدا کند .یک ســوی
این ارتباط پژوهشــکدهها و سوی دیگر روابط
عمومی و رســانهها قرار دارند .به همین خاطر
باید از دستاوردهایی که در ارتباطات با رسانهها
حاصل میشود نهایت استفاده را ببریم تا مردم
از کارهای بزرگی که محققین ما انجام میدهند
اطالع پیــدا کنند .آقاجانی گفت :بنابراین باید
پژوهشها در صــدا و ســیما ،خبرگزاریها،
نشــریات و مطبوعات مرتب انعکاس داشــته
باشد و بهترین ابزار برای غلبه بر فضای منفی
موجود برای جامعه پزشکی همین اطالعرسانی
و حضور پژوهش در رسانهها است.

وجود دکلهای برق فشار قوی باعث بیماریهای متعدد شده است
یک عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه وجود دکلهای برق فشار قوی باعث بروز انواع
بیماریهای متعدد شده است ،گفت :الزم است هرچه سریعتر به وضعیت مردم این منطقه
توجه شود.به گزارش ایلنا ،زهرا نژادبهرام در تذکر پیش از دستور خود در بیستوسومین
جلسه شورای شهر با اشاره به اینکه تذکرش پیرامون دکلهای فشار قوی در منطقه  ۱۶است،
گفت :این دکلهای فشار قوی حدود  ۶۰هکتار زمینهای این منطقه را بالاستفاده کرده است.
وی با بیان اینکه وجود این دکلها باعث بروز انواع بیماریهای متعدد شده است ،گفت :الزم
است هرچه سریعتر به وضعیت مردم این منطقه توجه شود و الزم است این دکلهای فشار
قوی جمعآوری شود و در قالب کابلهای زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرد.عضو هیئت رئیسه
شورای شهر تهران گفت :حداقل تا پیش از انجام هرگونه اقدامی باید خدمات پزشکی و ویژه به
منظور ایمنبخشی به ساکنان این منطقه ارائه شود.

میز خبر
نمایندهبرنامهجهانیغذادرایران

فروشآثاربهنفعکودکان
توسطیکیازبزرگترینشرکتهایدارویی

نماینده برنامه جهانی غذا در ایران با اشاره به
داوریمسابقهنقاشیکودکانمهاجرافغانستان
گفت :فروش آثاربه نفع کودکان توسط یکی از
بزرگترین شرکتهای دارویی(نوونوردیسک)
به فروش میرسد.نگار گرامی ،نماینده برنامه
جهانی غذا درایران در ارتباط با سیامین سال
حضور ســازمان برنامه جهانی غــذا در ایران
اظهارداشــت :برنامه جهانی غذا بزرگترین
آژانس بشردوستانه ســازمان ملل با رسالت
رســیدگی به گرسنگان در جهان است که بر
همین اساس  30سال پیش برای اولینبار با
ورود شــمار زیادی از پناهندگان افغانستان
به کشور وارد عمل شــدیم .وی افزود :هنوز
یکمیلیون افغانستانی دارای مدرک شناسایی
یا همــان کارت آمایش داریم که از این میان
30هزار نفر از آسیبپذیرترینهای آنها تحت
پوشش هستند .این افراد در مهمانشهرهایی
مستقر هستند و ما ســبدهای غذایی مورد
نیازشــان را در اختیار آنها قــرار میدهیم و
همچنین برنامههای تشویقی غذایی در ازای
اجازه تحصیل دختــران این مهاجران به این
خانوادههــا میدهیم تا ضمــن جلوگیری از
ازدواج زودهنگام دختران ،مادران توانمندی در
این خانوادهها پرورش یابند .وی درباره مسابقه
نقاشی با حمایت مالی شرکت نوونوردیسک
به مناسبت ســیامین سال حضور  WFPدر
ایران ،گفت :این مســابقه نقاشی هرساله در
میان اهالی مهمانشهرهای تحت پوشش این
سازمان برگزار میشود و امسال با حمایت مالی
این شــرکت دارویی این کار را در برنامه قرار
دادیم .نماینده برنامه جهانی غذا در ایران اضافه
کرد :شعار امسال روز جهانی غذا «مهاجرت و
غذا» بود و موضوع کلی این نقاشــیها نیز بر
این محور قرار داشت که البته ما اصرار خاصی
بر این موضوع نداشتیم تا خالقیت کودکان را
در این آثار محدود نکرده باشیم .گرامی تاکید
کرد :در واقع بزرگترین مشکلی که جاهایی
مانند  WFPبا آن مواجه هستند مسئله تأمین
منابع مالی اســت و جذب این منابع برای ما
چون طبق تقسیمبندی سازمان ملل در کنار
کشورهایی قرار گرفتهایم که نسبت به آنها در

شرایط خوبی هستیم ،کارآسانی نیست .امسال
حمایت نوونوردیســک را برای برگزاری این
مسابقه نقاشی در کنار خود داشتهایم و بدون
ن کارهایی را پیش
این حمایتها نمیتوان چنی 
برد .ویشکا آسایش نیز سیامین سال حضور
ســازمان برنامه جهانی غذا در ایران بهعنوان
یکی از اعضای هیئت داوران این رویداد ،اظهار
کرد :طی این طرح یک ورق کاغذ و یک بسته
مداد شمعی در اختیار کودکان این خانوادهها
قرار گرفت .پیش از این مســابقه فقط برای
دختران و با مداد رنگی انجام میشد ،اما امسال
پســران هم شرکت دادهشدند .وی با اشاره به
اینکه  ۶هزار نقاشی کشیده شد که از میان آنها
 120اثــر را انتخاب کردیم ،افزود :درنهایت از
بینآنها هم به مناسبت سیامین سال حضور
 WFPدر ایران  30نقاشی انتخاب شد که در
یک رویداد با قیمــت  100دالر برای فروش
به نمایش گذاشــته خواهندشد .این مبلغ به
کودکی که نقاشی متعلق به اوست اهدا میشود
ضمن اینکه هدیهای نیز برای مدرســ ه محل
تحصیل این کودک در نظر گرفتهمیشــود.
در ادامه یانا راس ،مدیر منابع انسانی شرکت
نوونوردیسک پارس نیز که حمایت مالی این
رویــداد را برعهده دارد ،ضمــن معرفی این
شرکت گفت :نووردیسک اولین شرکت دارویی
خارجی اســت که مستقیما در ایران در حال
تاسیس یک کارخانه است .تمرکز این شرکت
دانمارکی بر داروهای دیابت اســت و براساس
رسالت اجتماعی که یکی از بخشهای مهم
این شرکت محسوب میشود در این موضوع
در کنــار  WFPقــرار گرفتهاســت .فرزانه
شــکیبافر ،مدیر بخش آموزش نوونوردیسک
پارس ،نیز در این مورد گفت :نوونوردیســک
این رویداد را شــروع آشــنایی با این سازمان
میداند .ما ابزارهای آموزشــی را برای افزایش
آگاهی بخشهای مختلف جامعه شــهری و
روستایی در زمینه دیابت در اختیار داریم و در
صورت وجود توافقها و اجازههای الزم خواهیم
توانست در مسیر رسالت اجتماعی شرکت با
پیشبرد برنامههای انساندوستانه WFPهمراه
باشیم.

نیمیازمبتالیانبه HIVدرجهانتحتدرمانهستند
آخرین اطالعات برنامه مشترک ملل متحد
( )UNAIDSدر زمینــه ایــدز حاکی از آن
اســت که بیش از نیمی از جمعیت مبتال به
 HIVتحت درمان هستند.به گزارش ایسنا،
در آخریــن اطالعات برنامه مشــترک ملل
متحد در رابطه با بیماری ایدز آمده اســت:
پیشــرفتهای قابلتوجهی در زمینه درمان
 HIVطی مدت  ۱۵ســال گذشــته انجام
گرفته و حدود  ۵۷درصد تمامی مبتالیان به
 HIVدر سراسر جهان در حال حاضر تحت
درمان هستند.در سال  ۲۰۰۰میالدی تنها
 ۶۸۵هزار نفر از مبتالیان به  HIVبه درمان
آنتی رتروویرال دسترسی داشتهاند و این در
حالی است که در ماه ژوئن سال جاری حدود
 ۲۰.۹میلیون نفر از  ۳۶.۷میلیون فرد مبتال
به  HIVدر جهان به این دارو دسترسی پیدا
کردند.عــاوه بر این درمان زنان باردار مبتال

به  HIVبا ســرعت باالیی موارد جدید ابتال
به عفونت  HIVرا در میان کودکان کاهش
داده و از ســال  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۶در شــرق و
جنوب آفریقا کاهش  ۵۶درصدی داشــته و
در جهان نیز  ۴۷درصد کاهش یافته اســت.
همچنین اکنون چالش مطرح شده این است
که  ۱۶میلیون نفر نیازمند به درمان از جمله
 ۹۱۹هزار کــودک بتوانند به داروهای آنتی
رتروویرال دسترسی پیدا کنند .موارد جدید
ابتال به  HIVبا سرعت باالیی در کشورهایی
که خدمات سالمت و  HIVخود را به مناطق
و جوامع آسیبپذیر گسترش ندادهاند رو به
افزایش اســت .به طور مثال در شرق اروپا و
مرکز آسیا موارد جدید ابتال به  HIVاز سال
 ۲۰۱۰افزایــش  ۶۰درصدی پیــدا کرده و
مرگ و میر ناشــی از ایدز  ۲۷درصد بیشتر
شده است.

کمبودنیرویانسانیدرپایگاههایاورژانس
ســخنگوی اورژانس کشور از کمبود نیروی
انســانی در پایگاههای اورژانس کشور انتقاد
کرد.خالدی در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه
کار در اورژانس بســیار سخت است ،گفت:
حجم کار بســیار ســنگین است و هر چند
نیروهــای اورژانس گله و شــکایتی از این
موضــوع ندارند و خدمــات را ارائه میکنند
اما این نیاز احســاس میشــود که اورژانس
گسترش بیشتری پیدا کند.او با بیان اینکه
بعد از اجرای طرح تحول سالمت تعداد بالگرد
از  5به  35رسیده اســت ،خاطرنشان کرد:
این امر نشــان دهنده این است که اورژانس
کشور در تالش است که از تمام اختیارات و
توانمن دیها استفاده کند تا سیستم اورژانس
را در رده کشــورهای توسعه یافته نگه دارد،
اما آنچه که ما را آسیبپذیر میکند کمبود
نیروی انسانی است.سخنگوی اورژانس کشور
خاطرنشان کرد :طبق استاندارد پایگاههای
اورژانس باید با  12نفر فعالیت کنند ،اما در
حال حاضر پایگاههــای اورژانس ما با  9نفر
و اضافه کار فعالیت میکنند در این شرایط

وضعیت فرسایش نیرو باالتر میرود .بنابراین
الزم اســت که نیروهــا افزایش پیدا کنند و
فضای بیشــتری را برای آموزش پرســنل
بگذاریم تا اینکه بخواهیم از آنها بیشــتر از
توان کار بکشــیم.خالدی تصریح کرد :باید
تالش کنیم این نیروها بتوانند شرایط بهتری
را برای کار داشته باشند تا از دیگر بخشها
نیز وارد اورژانس شوند اگرچه این شغل یک
رضایتمندی درونی در فرد ایجاد میکند اما
شرایط کار به گونهای است که به محض اینکه
بتوانند شرایط کار بهتری پیدا کنند از بخش
اورژانس میروند.وی همچنین در خصوص
تامین تجهیزات اورژانس گفت :سری جدید
آمبوالنسها با تمام تجهیزات غیرمصرفی الزم
خریداری شدهاند در حقیقت آمبوالنسی که
میخواهد در کشور تردد کند باید دارای دو
خصوصیت آمبوالنس سالم و نیروی انسانی
آموزش دیده داشته باشد .همچنین تجهیزات
استاندارد داشته باشد .بازرسان ما نیز براساس
دســتورالعملهایی که به آنها داده میشود
پیوسته در حال بازرسی هستند.

