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دکتر ایرج فاضل: رهبران ما همینجا جراحی شدند
پرونده پزشکی آیت ا... شاهرودی در چند هفته اخیر حسابی خبرساز شده؛ از یک سو صحبت 
از قصور پزشکی عجیبی در قالب کلیه برداری نابجایی است که هم در سایت خود ایشان به آن 
اشاره شده، هم توسط یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت )محمدرضا باهنر( در مصاحبه ای 
اعالم شده است که پزشکان ایرانی به جای برداشتن توده، یکی از کلیه های ایشان را )شاید از سر 
اجبار( بر داشته اند. وزارت بهداشت اما در مورد آخرین وضعیت آیت ا... شاهرودی و حواشی ای 
که در مورد پرونده پزشکی ایشان نقل می شود، اظهارنظر شفافی ارائه نکرده است. دکتر ایرج 
حریرچی، سخنگو و قائم مقام وزیر بهداشت، در آخرین نشست خبری خود گفت: »نقل قول هایی 
در روزهای اخیر درباره پرونده پزشکی ایشانشده ولی ما از افراد غیرمتخصص می خواهیم که 

در این زمینه اظهارنظر نکنند چون به صالح کشور نیست . در ثانی وزارت بهداشت درجریان 
کامل پرونده پزشکی ایشان است اما به طور کلی در مورد مسائل پزشکی افراد مشهور و سیاسی 
فقط درصورتی که خود و خانواده آنها صالح بدانند، آن هم از سوی پزشک معالج اظهارنظر و 
اطالع رسانی می شود.« در پی درخواست خوانندگان »سالمت« برای توضیح در این زمینه، موضوع 
را با دکتر ایرج فاضل، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، مطرح کردیم و از ایشان این پاسخ را 
شنیدیم که: »اوال ما ارتباطی با بیماری ایشان در نظام پزشکی نداشتیم؛ یعنی هیچ گزارش رسمی ای 
به ما داده نشده که مشکل ایشان چه بوده و چطور درمان شده اند ولی حرف های عجیب و غریبی 
شنیده ایم و حرفی که مستدل باشد و من بتوانم به آن استناد کنم، تا به حال نشنیده ام.« دکتر فاضل 
با بیان اینکه تاجایی که ما درجریانیم هیچ قصوری رخ نداده، تاکید کرد: »درمان ها به بهترین 

وجه انجام شده و به اعتقاد ما مسافرت ایشان به خارج از کشور 
بی دلیل بوده و هر نوع خدمت پزشکی مورد نیاز در ایران موجود 

بوده است. اصوال دیگر هیچکس مجبور نیست به خارج از 
ایران برای درمان برود و رهبران این مملکت نیز در 

همین  کشور عمل جراحی شدند.« رئیس سازمان 
نظام پزشکی در پاسخ به این سوال سالمت که 
آیا قصور پزشکی در این پرونده را تایید می کنید، 

گفت: »ما این صحبت ها را تایید نمی کنیم و 
اطالعی نیز در این زمینه نداریم.«

گزارش »سالمت« از چهار نشست خبری در وزارت بهداشت

خبرها و نظرها در هفته ای که گذشت
 مهدیه 
آقازمانی

شماره ششصدوپنجاه وشش  شنبه بیست ویک بهمن نودوشش

امسال به مناسبت دهه مبارک فجر، معاونان وزارت بهداشت به جمع خبرنگاران آمدند و ضمن بیان برنامه ها و اهداف خود به دغدغه ها و سواالت خبرنگاران پاسخ 
گفتند. در ادامه خالصه 4 نشست خبری که هفته گذشته در مورد آنفلوانزای فصلی، افسردگی و نزاع های خیابانی، مالیات پایین  سیگار، علت عدم پذیرش دفترچه 
بیمه در مراکز خصوصی  درایران در وزارت بهداشت برگزار شد و نگرانی هایی که بیشتر مورد توجه مردم بوده و با مسووالن وزارت بهداشت مطرح شده را بخوانید.

دکتر حریرچی و آنفلوانزا
در  بهداشت  وزارت  سخنگوی  حریرچی،  ایرج  دکتر 
در  که  نگرانی هایی  مورد  در  به سوال »سالمت«  پاسخ 
مورد آنفلوانزا بین مردم ایجاد شده و آمار مرگ و میر 
بر اثر آن، در مورد این آمار ابراز بی اطالعی کرد و ادامه 
داد:»امسال غیر از آنفلوانزای پرندگان که منجر به ابتالی 
مرغ های تخمگذار شد، مورد حاد و غیرعادی نداشتیم. 
گرچه امسال سوشی از آنفلوانزا شایع شد که با گذشته 
متفاوت بود. بر این اساس وزارت بهداشت توصیه های 
دقیقی ارائه کرده و همچنان توصیه می کنیم  افرادی که 
بیشتر در معرض خطرند مانند سالمندان، کودکان، مبتالیان 
به بیماری های صعب العالج، افراد دارای نقص ایمنی و... 
واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند. تزریق واکسن در سایر 

افراد اختیاری است.«
وی درباره اخباری مبنی بر فوت چند نوزاد نارس در 
شهرستان بم به دلیل نبود امکانات ویژه برای نگهداری 
این نوزادان گفت: »استان کرمان جزو استان های پیشرو در 
مراقبت از کودکان و نوزادان بوده و در سطح استان کرمان 
و جیرفت مشکلی در این زمینه نداریم. در عین حال بیش 
از 2هزار و400 تخت ان آی سی یو و آی سی یو راه اندازی 
کرده ایم، اما با توجه به تغییراتی که در بافت جمعیت رخ 
می دهد و از یک سو بافت جمعیت به سمت سالمند شدن 
پیش می رود و از طرف دیگر تولد نوزادان در معرض خطر  
باال می رود و تعدادی از نوزادان از طریق IVF متولد 
می شوند یا از مادر مسن به دنیا می آیند، برای حفظ آنها 
به امکانات بیشتری نیاز است. به عنوان مثال در گذشته 
زنده نگه داشتن نوزادان زیر یک کیلوگرم دشوار بود، اما 
در حال حاضر درصد موفقیت مان در نگهداشت نوزادان 
زیر ۱۵00 گرم خیره کننده است. بنابراین چنین اقداماتی 
امکانات ویژه تری می خواهد و ما به امکانات پیشرفته تری 
در این حوزه نیاز داریم. در عین حال تخت هایی را اضافه 
کرده ایم و در آینده نیز تخت های ویژه بیشتری به سیستم 
درمانی کشور اضافه خواهیم کرد.« دکتر حریرچی در ادامه 
این نشست با اشاره به شاخص توسعه انسانی کشورها، 
از باال رفتن این شاخص در کشورمان سخن گفت:»این 
شاخص از سوی سازمان ملل تعیین می شود و شامل 3 
عنصر سالمت، آموزش و سطح اقتصادی زندگی مردم 
است که هر یک از این عناصر به  ترتیب با میزان امید به 
زندگی، میانگین سال های تحصیل بالغان و میانگین سال های 
تحصیل قابل انتظار برای کودکان و سرانه درآمد ناخالص 
هر کشور اندازه گیری می شود. باید توجه کرد شاخص 
توسعه انسانی ایران طی 2۵ سال گذشته از ۵۷2 در ۱000 
به ۷24 در ۱000 افزایش یافته است و این موضوع نشان 
می دهد ایران جزو کشورهای با سطح توسعه باال قرار 
می گیرد.« به گفته قائم مقام وزارت بهداشت، طی 2۵ سال 
قبل مجموع امید به زندگی ایرانیان ۱۱/۷ درصد، میزان 
تحصیل بالغان 4/6 درصد، میزان تحصیل مورد انتظار در 
کودکان ۵/6 درصد و سرانه درآمد ناخالص ملی ایرانیان 
60/6 درصد افزایش یافته و اکنون امید به زندگی مجموع 
مردان و زنان ایرانی از 63/8 درصد به ۷۵/6 درصد، میزان 
مجموع سال های تحصیل بالغان از 4/2 به 8/8 درصد، 
سال های مورد انتظار تحصیل کودکان از 9/2 به ۱4/8 
درصد و سرانه ناخالص ملی ایرانیان از ۱0 هزار و 206 
به ۱6 هزار و 39۵ دالر بین المللی افزایش یافته است. 
مجموع این 3 عامل ارتقای شاخص توسعه انسانی را در 

کشور نشان می دهد.«

دکتر جان بابایی 
و دفترچه های بیمه 

دکتر قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت در 
نشست خبری خود در مورد تاثیرات طرح تحول صحبت 
کرد:»یکی از آثار طرح تحول نظام سالمت، کاهش پرداخت 
از جیب مردم در حوزه بستری بوده که به 3 درصد برای 
روستاییان و 6 درصد برای شهرنشینان رسیده است، بر 
این اساس از 30 میلیون و ۱00 هزار نفر بیمار حمایت 
مالی انجام شد و همچنین میزان پرداخت مستقیم مردم در 
مجموع بازار سالمت از ۵3 درصد به 40 درصد رسیده 
است. به صورت هدفمند نیز از ۷۷ درصد از جمعیت کشور 
در برابر هزینه های کمرشکن سالمت حفاظت مالی شد.«
کاهش  »ما  کرد:  اشاره  نیز  سزارین  آمار  کاهش  به  وی 
در  داشتیم و  در کشور  اول  بار  را  ۵ درصدی سزارین 
همین راستا به ۵40 هزار خانم باردار در دوران بارداری 
آموزش هایی برای توانمندسازی ارائه شد. همچنین در 
ایجاد  زایمان  اختصاصی  واحد   ۱800 بیمارستان،   366
پوشش 8۵  اقدامات شاهد  از  دیگری  در بخش  و  شد 
درصدی هزینه های درمان ناباروری با تعرفه دولتی برای 
زوج های نابارور بودیم.« معاون درمان وزارت بهداشت 
در مورد احداث مراکز نابارورگفت:»۱۷مرکز جدید درمان 
ناباروری با تمرکز بر مناطق محروم ایجاد شد. همچنین 
ناباروری  درمان  مراکز  بدون  استان   6 در  را  مراکز  این 
از جمله یاسوج، زاهدان، بندرعباس، گلستان، لرستان و 
شهرکرد ایجاد کردیم. 24 مرکز درمان ناباروری موجود 

نیز توسعه  یافتند و تجهیز شدند.«
وی در مورد ادامه اجرای طرح تحول نیز تصریح کرد: 
»بحث حفظ و نگهداشت طرح تحول نظام سالمت بسیار 
مهم است چرا که این طرح از برنامه های خوب در کشور 
بوده. از طرفی یکی از مهم ترین اقدامات ما نظارت بر 
نحوه ارائه خدمات است. بر همین اساس در این دوره 
سامانه ۱90 جان تازه ای گرفته و ما از طریق آن نظارت و 
تخلفات و مشکالت را در حوزه درمان پیگیری می کنیم. 
در حال حاضر در تمام دانشگاه های علوم پزشکی تیم های 
واکنش سریع تشکیل شده تا اگر تخلف و شکایتی از 
طریق سامانه ۱90 از سوی مردم مطرح شد، این تیم ها 
بتوانند وارد عمل شوند تا خدمات به طور ایمن تر ارائه و 
تخلفات پیگیری شوند.« چرا دفترچه های بیمه همگانی در 
مراکز خصوصی پذیرفته نمی شود؟ معاون درمان در پاسخ 
به این سوال گفت: »این بخشنامه از سوی بیمه سالمت و 
براساس منابع آنها صادر شده و از طرف وزارت بهداشت 
نبوده است. به هر حال تصمیم بیمه سالمت این بوده که 
بیمه شدگان رایگان به دلیل محدودیت هایی که در منابع 
وجود دارد، تنها از خدمات بیمارستان ها، مراکز دولتی و 
کلینیک های ویژه بهره مند شوند. البته از آنجایی که این 
افراد دیگر نمی توانند در مراکز خصوصی خدمت بگیرند، 

بار مراجعه به مراکز دولتی افزایش یافته است.«
 دکتر جان بابایی درباره مشکالت ایجادشده در بیمارستان ها 
برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی توضیح داد:»باالخره 
وقتی که منابع وزارت بهداشت و نظام سالمت به دالیل 
مختلف تامین نمی شود، ممکن است  فروشندگان دارو و 
تجهیزات پزشکی دیگر به ما جنس ندهند، اما تاکید می کنم 
هیچ کس نباید از دریافت خدمات اورژانسی محروم یا در 
ارائه خدمات اورژانسی به او تعلل شود. هرچند  ما مشکالتی 
در این حوزه در برخی بیمارستان ها داشته ایم، اما ارائه 

خدمات اورژانسی به هیچ عنوان تعطیل 
نشده است. در بیماران غیراورژانس 

نیز ارائه خدمت تعطیل نشد. باید 
توجه کرد هنوز هم اجازه نمی دهیم 
بیماران برای تهیه دارو و تجهیزات 

موردنیازشان به خارج از بیمارستان 
مراجعه کنند و نظارت های ما همچنان 

وجود دارد تا تخلفی نشود.«

دکتر رئیسی 
و مالیات سیگار    
دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشتی 
گفت:»سالیانه  بهداشت  وزارت 
حدود ۵0 تا ۵۵ میلیارد نخ سیگار 
در کشور مصرف می شود و حدود 
۵0 تا ۵۷ هزار مرگ منتسب به 
آن گزارش شده است. این میزان 
مصرف دخانیات سالیانه 20 تا 30 
هزارمیلیارد تومان برای نظام سالمت 

هزینه دارد.«
آن طور که دکتر رئیسی شرح داد، 
از سال 8۵ مصوب شده مالیات 
بر سیگار به ویژه بر خرده فروشی 
سالیانه ۱0 درصد افزایش پیدا کند، 
اما در حال حاضر به جز افغانستان، 
ایران پایین ترین مالیات را بر سیگار 
بر  مالیات  درصد  دارد. ترکیه 84 
خرده فروشی سیگار دارد، اما این 
رقم در ایران کمتر از ۱0 درصد 
است. وی افزود:»برخی می گویند 
افزایش این مالیات، قاچاق آن را 
افزایش می دهد، درحالی که می توان 
از محل این مالیات ها سالی ۱2 هزار 
میلیارد درآمد داشت و بخشی از 
آن را صرف سیستم های هوشمند 
کرد تا جلوی قاچاق گرفته شود.«

به گفته معاون بهداشتی، درحال 
حاضر سن مصرف قلیان در دختران 
به ۱4 سال رسیده که علت اصلی آن 
دسترسی راحت به دخانیات است.
 دکتر رئیسی در ادامه سخنانش 
از تفاهمنامه ای گفت که معاونت 
بهداشت با سازمان غذا و دارو و جهاد 
کشاورزی منعقد کرده است:»این 
تفاهمنامه برای کنترل میزان سموم 
باقی مانده در 6 محصول کشاورزی 
امضا شده و قرار است از سال آینده 
میزان سموم کشاورزی در سیب، 
خیار و گوجه گلخانه ای،  پرتقال، 
سیب زمینی و پیاز کنترل شود. به 
این  ترتیب برنامه ریزی می کنیم که 
بتوانیم محصوالت را با اطمینان 

بیشتری به مردم ارائه کنیم.«
وی همچنین اعالم کرد:»90 درصد 
مردم مشکالت دندانی دارند و یکی 
از اقدامات ما این است که همه 
دانش آموزانی که به مقطع متوسطه 
به صورت  می توانند  می روند، 
خدمات  دریافت  برای  رایگان 
دندان پزشکی به 4۱00 مرکز که برای 
این کار انتخاب شده اند، مراجعه 
کنند. 60 درصد این جمعیت معادل 
۷00 هزار نفر پوسیدگی دندان دارند. 
مراقبان بهداشت در مدارس آنها 
را شناسایی می کنند و در فهرست 

قرار  دندان پزشکان 
می دهند.«

دکتر ایازی و خیریه های سالمت
دکتر محمد  هادی ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت، ابتدای صحبت هایش 
با توجه به اهمیت اجتماعی شدن سالمت که به معنای مشارکت مردم است، 
گفت: »در حال حاضر 8۷۵ خیریه در حوزه سالمت فعالیت می کنند و خیرین 

در سال گذشته نزدیک به ۱۵00 میلیارد تومان به حوزه سالمت کمک کردند.«
معاون اجتماعی وزیر بهداشت به فوت ساالنه ۱6 هزار و ۵00 نفر به دلیل تصادفات 
رانندگی در کشور اشاره کرد: »در همین سال  حدود 333 هزار نفر بر اثر حوادث 
رانندگی مصدوم و مجروح می شوند. حال اگر حساب کنیم که هر یک از این 
مصدومان ۵ روز در بیمارستان بمانند، فقط برای ارائه خدمت به این افراد به ۵ 
بیمارستان ۱000 تختخوابی نیاز داریم. این در حالی است که اگر مردم رانندگی 
ایمن داشته باشند، خودروهای باکیفیت بسازیم و راه هایمان را ایمن کنیم، بسیاری 

از هزینه های سالمت کاهش می یابد.« 
نزاع های  کرد:»متاسفانه  اشاره  کشور  در  خیابانی  نزاع های  باالی  آمار  به  وی   
خیابانی که بخشی از اعمال خشونت آمیز هستند، جزو باالترین آمار جرم درکشور 
با ۱۱0  افراد  بیشترین تماس های  این است که  نکته مهم  و نگران کننده است. 
برای حوادث  ترافیکی و نزاع های خیابانی است و باید برای کاهش رفتارهای 

خشونت آمیز برنامه ای داشته باشیم.«
معاون اجتماعی وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت بهداشت 
داد:»وزارت  توضیح  دوجنسیتی  اختالل  به  مبتالیان  از  حمایت  و  کمک  برای 
بهداشت در حال آماده کردن گزارشی از وضعیت دوجنسیتی ها در ایران است. 
همچنین در این گزارش خدمات درمانی مورد نیاز آنها را برای تغییر جنسیت 

و... بررسی می کنیم.«
وی افزود: »متاسفانه جامعه ما نگاه خوبی به این افراد ندارد، در حالی که باید 
آنها را بیمار تلقی کنیم. از طرفی این افراد تحت پوشش بیمه نیستند. بنابراین 

خیرین باید کمک کنند تا بتوانیم به آنها هم خدمات ارائه دهیم.«
آیا خودکشی نسبت به گذشته بیشتر شده؟ دکتر ایازی در پاسخ به این سوال 
گفت: »در تقسیم کار شورای اجتماعی، بحث پایش خودکشی به وزارت بهداشت 
محول شده و ما در ستاد کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اقداماتی را برای 
ایالم،  استان غربی کشور شامل  این اساس در 4  بر  انجام دادیم.  این موضوع 
کرمانشاه، کردستان و... در حال انجام مطالعه ای هستیم و انجمن پیشگیری از 

خودکشی عهده دار این کار شده است.«
وی تاکید کرد:»برخی می گویند آمار خودکشی در کشور به طور فزاینده ای زیاد 
شده. این گفته  درست نیست و اطالعات ما چنین آماری را نشان نمی دهد. رسانه ها 
هم باید به این موضوع توجه داشته باشند و کاری نکنند که در این بخش به 
سالمت روان مردم آسیب وارد شود. اعداد و ارقامی که در این زمینه وجود دارد 

نشانی از افزایش فزاینده میزان خودکشی نمی دهد.«
وی درباره وضعیت نشاط اجتماعی در کشور تصریح کرد: »رئیس جمهور در 
شورای اجتماعی کشور تاکید داشتند صدا و سیما، شهرداری ها و سایر دستگاه ها 
برای ارتقای نشاط اجتماعی برنامه های مفرح داشته باشند. متاسفانه شیوع افسردگی 
در جامعه ما وضعیت خوبی ندارد و ما در این حوزه دغدغه جدی داریم و تاکید 
می کنیم حوزه های فرهنگ ساز  اقدامات الزم را انجام دهند. در عین حال میزان 
شیوع افسردگی در زنان بیش از مردان است، به طوری که در ۱6 درصد زنان و 
۱2 درصد مردان نشانه ای از افسردگی وجود دارد. در عین حال باید توجه کرد 
بحث نشاط اجتماعی عالوه بر اقدامات فرهنگی،کارهای زیرساختی زیادی از 

جمله ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت اقتصادی و... را می طلبد.«
وی در پاسخ به سوال »سالمت« درباره اقدامات وزارت بهداشت در حوزه اعتیاد 
و مواد مخدر به ویژه برای آگاهی نوجوانان و جوانان گفت: »خوشبختانه مراکز 
جامع سالمت اقدامات آموزشی را در این زمینه برای گروه های نوجوان و جوان 
انجام می دهند. از طرفی وزارت بهداشت طبق ماده ۱۵ قانون مراکز  ترک اعتیاد 
را که افراد به صورت اختیاری به آن مراجعه می کنند در اختیار دارد و خدمات 

الزم را ارائه می دهد.«
دکتر ایازی در ادامه به اقدامات انجام شده برای خانم های باردار معتاد هم اشاره 
انجام  نوزاد  از مادر معتاد متولد شود، سم زدایی را در  نوزاد معتادی  کرد:»اگر 
می دهیم. در این حوزه همکاری خوبی میان وزارت بهداشت، بهزیستی و قوه 
قضاییه وجود دارد. بعد از سم زدایی نوزاد هم بنابر تصمیم قوه قضاییه نوزاد را 

به خانواده یا بهزیستی تحویل می دهیم.« وی درباره 
ادعای 9۷ مورد اقدام به خودکشی در ثالث باباجانی 

و سایر مناطق زلزله زده توضیح داد:»این موضوع 
را شدیدا تکذیب می کنیم. ما تیم هایی را برای 

بررسی این موضوع در منطقه داریم و آنها 
گزارش شان را به ما ارائه کرده اند و اعداد 

و ارقامی که درباره اقدام به خودکشی 
در این مناطق وجود دارد شاید کمتر 

از ۱0 درصد این عدد باشد.«


