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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

شرط وزیر بهداشت برای ارائه مجوز صادرات دارو و تجهیزات پزشکی ایرانی ایسنا: دکتر سید حسن هاشمی؛ وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه حمایت از تولید داخل مشروط به ارتقای 
کیفیت و منوط به توجه به بازارهای جهانی و منطقه ای است، گفت: در صورتی به تولید کنندگان اجازه صادرات می دهیم که در داخل کمبودی در زمینه آن کاال نداشته باشیم. اجازه می دهیم محصوالتی 

که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به اندازه نیاز کشور وجود دارند، مازادشان به خارج از کشور صادر شود.

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

خبر

سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر در پاسخ به قدس:
عملکردمان در مبارزه با موادمخدر قابل قبول است

 جامعه/ محمود   مصد  ق  سخنگوی 
ســتاد مبارزه با موادمخدر عملکرد این 
ســتاد را مثبت ارزیابی کــرد و گفت: 
دستاوردهای مختلفی در زمینه مقابله با 
موادمخدر و درمان اعتیاد داشته ایم و از 

این لحاظ عملکرد ما قابل قبول است.
پرویز افشــار در نشست رسانه ای صبح 

دیروز خود در پاســخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه کارشناسان و حتی 
مسئوالن ارشد نظام در چند سال اخیر عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر را مورد 
انتقاد قرار داده اند، بر این اساس این ستاد برای بهبود عملکردش چه برنامه ها و 
اقدام هایی انجام داده است؟ گفت: اگر منظور از ستاد مبارزه با موادمخدر، دبیرخانه 
ستاد است که دبیرخانه آن مسئول هماهنگی، نظارت و حسن اجرای وظایف 30 
دستگاه عضو ســتاد است که هر کدام از آن ها عالوه بر وظایف ذاتی شان در امر 
مقابله عرضه موادمخدر، پیشگیری و درمان اعتیاد وظایف مشخصی دارند که در 
حال انجام آن ها هستند که اگر در این زمینه ایران را با جامعه جهانی قیاس قرار 

بدهیم، آن وقت می بینیم دستاورد های بزرگ داشته ایم.
وی با اشاره به اینکه 75 درصد کشفیات تریاک دنیا توسط ایران انجام می گیرد، 
افزود: وجود 7400 مرکز درمانی و کاهش آســیب در زمینه اعتیاد و همچنین 
فعالیت بیش از 240 ســازمان مردم نهاد در حوزه درمان و پیشگیری از مصرف 
موادمخدر و دسترســی آســان به مراکز درمانی و دارو در کشور نشان می دهد 
عملکــرد ما در زمینه مقابله با عرضه موادمخدر و مداخالت درمانی اعتیاد قابل 

قبول بوده است. 
وی در پاســخ به پرسش دیگر قدس مبنی بر اینکه ترکمنستان بیش از ایران با 
افغانســتان مرز مشترک دارد، اما چرا شاهد شیوع اعتیاد در این کشور نیستیم، 
گفت: ترکمنستان نظامات بسته ای دارد و سختگیری های بسیار شدیدی می کند، 
اما چرا ایران را با کشور پاکستان یا خود افغانستان که فضای بازتری دارند، مقایسه 
نمی کنید؟ این کشورها هم به مانند ما با مشکل بزرگی به نام موادمخدر مواجه 
هستند. ضمن اینکه مصرف تریاک در ایران ریشه تاریخی دارد و به دوره صفویه 

بر می گردد که این امر در رشد مصرف موادمخدر تأثیرگذار بوده است.

معاون اجتماعی بهزیستی کشور بیان کرد
پرسه مجرمان و بیماران حاد روانی در لباس متکدی

فارس: معاون اجتماعی بهزیســتی کشــور گفت: گاهی برخی افراد که مجرم 
هستند با چهره متکدی ظاهر می شــوند که باید احراز هویت شوند،گاهی هم 
بیماری روانی حاد دارند که باید 10 روز قرنطینه و غربالگری شوند.حبیب اهلل فرید 
گفت: طبق قانون ساماندهی متکدیان در اجرا با شهرداری است و محوریت آن 
با استانداری و فرمانداری ها انجام می شود.وی ادامه داد:شهرداری ها باید اسکان 
موقت متکدیان را فراهم کنند این افراد باید احراز هویت شده و سابقه جرم نداشته 
باشــند،همچنین نباید افرادی که به عنوان متکدی سر  و  سامان داده می شوند 

بیماری حادی داشته باشند.
فرید گفت:گاهی این افراد مجرم هستند و با چهره متکدی ظاهر می شوند بنابراین 
باید احراز هویت برایشــان انجام گیرد، گاهی بیمــاری روانی حاد دارند که باید 
در مراکز 10 روز نگهداری شــده و غربالگری شــوند و سپس با حکم قاضی به 
مراکز نگهداری سپرده شــوند.وی گفت: سالمندان، کودکان و معلوالن با حکم 
قاضی به بهزیستی سپرده می شوند البته تمام مراحلشان باید طی شده باشد و 
بعد به بهزیستی آورده شوند.فرید گفت:طبق دستور عمل ساماندهی متکدیان و 
ســاماندهی معتادان با ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده و راه ماندگان و افرادی که 
مشکالت مالی دارند با کمیته امداد است؛ سایر موارد که شامل سالمند، کودک یا 

معلول می شود بر عهده بهزیستی است.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران عنوان کرد
اختالل در دسترسی هموفیلی ها 

به دارو در برخی استان ها
هموفیلی  کانون  مدیرعامل  ایســنا: 
ایران با اشــاره به اختالل در دسترسی 
به داروی بیمــاران هموفیلی در برخی 
استان های کشور، گفت: از شرکت های 
پخــش دارو درخواســت می کنیم در 
صورتی کــه ظرفیت تحمل بدهی های 
جدید را ندارند، از پذیرش سهمیه های 

دارویی خودداری کنند. احمد قویدل با بیان اینکه کانون هموفیلی ایران طی یک 
ســال گذشته به طور مکرر از حبس داروهای حیاتی بیماران توسط شرکت های 
پخش دارو ابراز نگرانی کرده و به این عمل غیر انسانی معترض بوده است، گفت: 
متأسفانه امروز مطلع شــدیم کمبود داروهای بیماران هموفیلی در استان های 
سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، یزد و شهرستان های 
نیشابور، گیالن، دزفول و سیرجان جدی بوده و این استان ها و شهرها با مشکل 

کمبود داروهای هموفیلی مواجه اند.
وی مدعی شد: متأسفانه شــرکت های پخش فارغ از عواقب خطرناک حبس و 
گروکشــی داروهای حیاتی بیماران هموفیلی، از تحویل آن به مراکز درمانی و 

دارویی خودداری کرده اند.
مدیرعامــل کانون هموفیلی ایــران ادامه داد: توجیه این شــرکت ها برای این 
گروکشی، بدهی های مراکز درمانی و داروخانه ها به این شرکت هاست که منشأ آن 

متأسفانه بدهی سازمان های بیمه گر به مراکز درمانی و داروخانه هاست. 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:
حقوق ۸۴ درصد بازنشستگان 

به ۲میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می رسد
فارس:مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: اگر همسان سازی حقوق ها 
محقق شــود، حقوق 84 درصد بازنشســتگان به 2 میلیون و 100 هزار تومان 
می رســد. جمشید تقی زاده گفت: سعی شــده حقوق 83/5 درصد از جمعیت 
بازنشســتگان را با تخصیص اعتبارات جدید در نظر گرفته شده به 2 میلیون و 
100 هزار تومان برسانیم. این ها افرادی هستند که با 30 سال خدمت بازنشسته 
شــده اند. وی افزود: 3 درصد بازنشســتگان نیز 10 و 15 سال خدمت هستند 
که آن ها حقوق یک میلیــون و 200 هزار تومان می گیرند. مدیرعامل صندوق 
بازنشســتگی کشوری تصریح کرد: ماهانه 3200 میلیارد تومان به بازنشستگان 
حقوق پرداخت می کنیم که اگر همسان سازی اتفاق بیفتد حقوق حداقل بگیرها 
افزایش خواهد یافت و برای ســال 98 رقم خوبی به صورت پلکانی مدنظر قرار 
خواهد گرفت. تقی زاده گفت: برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، 30 هزار 
میلیارد تومان نیاز است که سال قبل 2200 میلیارد تومان پرداخت شده و برای 

امسال نیز همین رقم در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
هوشمندسازی مدارس، مصداق بی عدالتی است

ایلنا: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: یکی از انتقادهایی که به 
هوشمندسازی مدارس وارد می شود این 
است که تا مدتی طوالنی چنین امکانی 
برای همه مدارس کشــور مهیا نخواهد 
شــد و بنابراین ایجاد ایــن امکان برای 
تعداد محدودی از مدارس، بحث عدالت 

آموزشــی را مختل می کند. کارن خانلری می گوید: در کشور مناطق محرومی 
وجود دارند که از امکانات آموزشی معمولی هم برخوردار نیستند، بنابراین بحث 

هوشمندسازی مدارس نمی تواند عدالت آموزشی را محقق سازد.
این بی عدالتی تنها به دوران مدرســه یا حتــی دوران آموزش دانش آموزان هم 
محدود نمی شود؛ چرا که این دانش آموزان قرار است در آینده وارد رقابتی تحت 
عنوان کنکور شــوند و از هر مدرسه و منطقه ای که هستند، یک آزمون واحد از 
آنان گرفته شود؛ بنابراین افرادی که در بهترین مدارس تهران تحصیل کرده اند، 
با کســانی که در محروم ترین مناطق کشــور زندگی می کنند و در گوشه ای از 
یک چادر درس می خوانند، در یک کنکور شــرکت می کنند و پرواضح اســت 
دانش آموزان تهرانی چقدر راحت تر به دانشگاه وارد می شوند و تازه این بی عدالتی 

تا پس از دانشگاه و یافتن شغل و سایر شئون اجتماعی هم تأثیر می گذارد.

قدس در هفته دولت عملکرد وزارت بهداشت را بررسی می کند 

بهداشت و درمان، در بن بست طرح تحول سالمت

 جامعه/ رســول قبادی  سید حسن 
قاضی زاده هاشمی؛ چشم پزشک زبردست 
و مؤســس بیمارســتان نور، پس از طی 
مسیر چهارســاله دولت یازدهم، در دولت 
دوازدهم نیز رأی اعتماد نمایندگان مجلس 
را برای تکیه بر صندلی وزارت بهداشــت 
اخذ نمود. دکتر هاشمی در دولت دوازدهم، 
اولویت اصلی خود را حفظ و نهادینه سازی 
دســتاوردهای طرح تحول سالمت اعالم 
کرد. طرحی که پس از اجرای گام ســوم 
آن و ناقص مانــدن گام چهارمش، دچار 
مشــکالت عدیده ای همچون نبود منابع 
پایدار شــده بود.  به همین سبب در یک 
سال اخیر تالش وزارتخانه متبوع هاشمی، 
جبران بدهی ها و فرار از خطر ورشکستگی 
بود که کوچک تر شدن بسته های خدماتی 
طرح تحول ســالمت از نمودهای روشن 
آن محسوب می شود.  اقدام این وزارتخانه 
برای اجــرای آزمون استحقاق ســنجی و 
رفع همپوشانی نیز در همین راستا اتفاق 
افتــاد. اقدام مهم دیگــر وزارتخانه متبوع 
دکتر هاشــمی، تدوین و ابالغ راهنماهای 
بالینی پــس از مدت ها انتظار بود، اما این 
اقدام تاکنون جلوه عملی نداشته است.  با 
این حال اما انتقاد اصلی و همیشگی از وزارت 
بهداشت در سال گذشته نیز پابرجا ماند؛ 
انتقاد از اجرایی نشــدن طرح های پزشک 
خانواده، نظــام ارجاع و پرونده  الکترونیک 
سالمت پس از ســال ها از تصویب و ابالغ 
آن در سیاســت های کالن کشور. گزارش 

حاضر، به بررسی مهم ترین اقدامات 
و رویکردهای وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی طی یک ســال 
گذشــته می پردازد. در این گزارش 
سعی می شــود تا به استناد اخبار و 
گزارش های رســمی و بــا پرهیز از 
نگاه سیاسی و جناحی، عملکرد این 

وزارتخانه تشریح و بررسی شود.

 تــداوم اجرای طرح تحول 
سالمت

با شــروع دولت دوازدهــم، اولویت اصلی 
وزارت بهداشــت، حفظ و نهادینه ســازی 
دستاوردهای طرح تحول سالمت با توجه 

به محدودیت منابع تعیین شد. 
اجرای این طرح بــا چالش های متعددی 
همراه بوده اســت. وزیر بهداشت بر وجود 
اشتباهاتی در اجرای این طرح مانند بیمه 
شــدن 11 میلیون نفر به جای 5 میلیون 
نفر تأکید کرد.به بیــان دیگر از میان 11 
میلیون نفر یادشــده، تنها 5 میلیون نفر 
فاقــد بیمه درمان بوده انــد. معضل دیگر 
طرح تحــول کمبود منابع مالی اســت. 
در همیــن خصوص، تیرمــاه 1397 و به 
گفته حق دوست، معاون برنامه ریزی وزیر 
بهداشــت، برخی بسته های طرح به دلیل 
کمبود منابع مالی، برای پزشکان کمرنگ تر 

شده است. 

 اجرای راهنماهای بالینی
راهنمــای بالینــی خدمــات پزشــکی، 
شــیوه خدمت رســانی به بیمار به صورت 
طبقه بندی شده اســت.کاهش هزینه های 
ســالمت و خطاهای پزشــکی و افزایش 
ایمنی بیمــار و کارایی نظام ســالمت از 
تأثیرات اجرای راهنماهای بالینی محسوب 

می شود.  
طبق قانون برنامه ششــم توســعه، ارائه 
خدمات مبتنی بر نظام ارجاع و پزشــک 
خانــواده باید صرفاً براســاس راهنماهای 
بالینی باشــد. طبــق اظهارنظر موهبتی، 
مدیرعامل بیمه ســالمت ایران، در تیرماه 
97، راهنماهــای بالینی بعــد از مدت ها 
تدوین شــده اســت و بیمه ها به دستور 
قانون گذار موظف به اجرای آن ها هستند. 
با وجود این سخنان، بررسی های میدانی 
و مرور اخبار نشــان می دهــد که اجرای 
گایدالین ها به طور کامل محقق نشده است.

 تبدیل دفتر طب سنتی به دفتر طب 
ایرانی 

مهرماه 9۶، نام دفتر طب ســنتی وزارت 
بهداشت به دفتر طب ایرانی تغییر پیدا کرد. 
وسیع تر بودن گستره  طب ایرانی نسبت به 
طب سنتی از دالیل این کار اظهار شد. به 
عقیده وزیر بهداشــت، طب سنتی، طب 

جایگزین نیســت بلکه مکمل طب مدرن 
اســت و رشد هر یک از آن ها، به معنی رد 
کردن دیگری نیست؛ بلکه در تأیید دیگری 
است.  دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت در 
یک سال اخیر، به تدوین آیین نامه فعالیت 
»افراد باســابقه در حوزه طب سنتی« در 
دانشــکده های طب ایرانــی و ایجاد نظام 
تعرفه گــذاری برای طــب ایرانی مبادرت 
ورزید. اما اقداماتی چون بیمه شدن ویزیت 
طب ایرانــی، افزودن گیاهــان دارویی به 
داروهای رسمی و راه اندازی فروشگاه های 
ســالمت همچنان به مرحله اجرا نرسیده 
است. خاطرنشان می سازد که بند دوازدهم 
سیاســت های کلی ســالمت بازشناسی، 
تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب 

سنتی ایران را مورد نظر قرار می دهد. 

 طـــرح پزشک خانواده و نظام 
ارجاع؛ در داالِن تاریِک اجرا

»طرح پزشــک خانواده« و »نظام ارجاع« 
در دولت دهم به صورت آزمایشــی اجرا شد 
و در دولت یازدهم نیــز ادامه یافت تا پس 
از رفع نواقص در کل کشور اجرا شود. طبق 
ماده 74 قانون برنامه ششــم توسعه، دولت 
مکلف است نسبت به استقرار سامانه پرونده 
الکترونیکی سالمت ایرانیان با اولویت شروع 
برنامه پزشــک خانواده و نظام ارجاع اقدام 
نماید. به نحوی که پایان ســال دوم اجرای 
قانــون برنامه، تمامی آحــاد ایرانیان تحت 
پوشش نظام ارجاع قرار گیرند. به زعم وزیر 
بهداشــت، اجرای پزشــک خانواده و نظام 

ارجاع بهتریــن راه کنترل هزینه ها، ارتقای 
کیفیت خدمات و ایجاد عدالت در سالمت 
به شمار می رود. به  رغم این تأکیدات اّما در 
سال گذشــته اقدام خاصی از سوی وزارت 
بهداشت برای تکمیل طرح پزشک خانواده 
و نظام ارجاع صورت نگرفته است؛ همچنین 
برپایه  اظهارات مسئوالن، در میزان اجرایی 
شدن طرح پزشــک خانواده اختالف وجود 
داشــت. کمبود منابــع از مهم ترین دالیل 
وزارت بهداشت برای اجرایی نشدن کامل این 
طرح محسوب می شود. در این راستا رئیسی؛ 
معاون بهداشت وزیر بهداشت، تأکید کرد که 
با کاهش 1000 میلیاردی و تخصیص نیافتن 
بودجه کافی برای طرح پزشک خانواده در 
بودجه سال 1397، توسعه این طرح متوقف 
و گام هــای بعدی آن محدود خواهد شــد. 
شــایان ذکر است که در راســتای اجرای 
طرح پزشــک خانــواده و در اواخر خرداد 
1397، قاضی زاده هاشــمی، دبیر و اعضای 
ستاد راهبری برنامه پزشک خانواده و نظام 
ارجاع را انتخاب کرد؛ البته این ستاد تا مرداد 

1397 جلسه ای را برگزار نکرده است.

 پرداخت کارانــه؛ ابزاری برای 
درآمدزایی پزشکان

بــر پایــه گــزارش مرکــز پژوهش های 
مجلس و ســازمان بازرسی کل کشور در 
تیــر1395، یکی از دســتگاه هایی که در 
آن ها حقوق  کالن پرداخت می شود، وزارت 
 بهداشــت است. بدون شک نظام پرداخت 
Feefor service )کارانــه( را می توان 
متهم اول دستمزدهای هنگفت پزشکان 

قلمداد کــرد. به نوعی نظام پرداخت فعلی 
ســبب افت کیفیــت خدمــات، افزایش 
هزینه ها، فراموشــی آمــوزش و پژوهش، 
شکل گیری تبلیغات، بازاریابی و پورسانت 
در نظــام ســالمت می شــود.  در همین 
راســتا با توجه به اینکه از نظر مسئوالن 
وزارت بهداشــت بخش مهمی از رشــد 
 هزینه های سالمت مربوط به نظام پرداخت 
Feefor service اســت، اصــالح نظام 
پرداخت پزشکان موجب رعایت عدالت و 

فعال سازی خدمات غیرفعال خواهد شد. 
بــا این حــال باید گفت با وجــود تأکید 
مســئوالن بــرای اصالح نظــام پرداخت 
پزشــکان طی یک ســال اخیــر، اقدام 
محسوسی در این راستا در وزارت بهداشت 

صورت نگرفته است.

 پزشکان؛ مامور بررسی خطاهای 
پزشکِی خودشان! 

در نظام سالمت کشور آمار دقیق و شفافی 
از تعــداد خطاهای پزشــکی وجود ندارد. 
در سیاســت های کلی سالمت بر اصالح و 
تکمیل نظام های پایش، نظارت و ارزیابی 
برای صیانت قانونمنــد از حقوق مردم و 
بیماران و اجرای صحیح سیاست های کلی 

تأکید شده است.  
در همین راستا در فروردین سال 95 وعده  
تشــکیل کمیته پیشــگیری از خطاهای 
پزشــکی برای پیشگیری سیستماتیک از 
خطای پزشــکی اعالم شد، اما گزارشی از 
نحوه  فعالیت این کمیته داده نشده است. 

البتــه ذکر این نکته نیز ضروری می نماید 
که تعداد پرونده خطای پزشــکی، تابلوی 
مناسبی برای تعداد قصور پزشکی محسوب 
نمی شــود، زیرا برخی از افــراد به دلیل 
ناآگاهــی از حقوق خود از شــکایت خود 
صرف نظــر می کنند.  هم اکنون بررســی 
پرونده های پزشــکی از سوی نهاد صنفی 
پزشــکان، یعنی ســازمان نظام پزشکی 
صورت می گیرد که بیماران در این چرخه  
نظارت پزشکان بر پزشــکان، نماینده ای 

ندارند.  
شایان ذکر است مصلحی، دبیر شورای عالی 
نظام پزشکی، تأکید دارد که تولیت نظام 
سالمت با بهره گیری از تجارب کشورهای 
توسعه یافته، ســامانه ای جامع و متمرکز 
برای ثبت خطاهای پزشکی راه اندازی کند. 
درنهایــت و با توجه به موارد فوق می توان 
گفت نیــاز به مرجع رســمی، بی طرف و 
متخصص جهت بررسی خطاهای پزشکی 

در نظام سالمت ضروری است.

 اجراِی پرونده الکترونیک سالمت 
در هاله ای از ابهام

شفافیت عملکرد بیماران و پزشکان، یکی از 
روش های تسهیل سیاست گذاری در نظام 
سالمت است؛ لذا اجرای پرونده الکترونیک 
ســالمت به منظور تســهیل نظــارت بر 
عملکردهای نظام سالمت و کاهش خطای 
پزشکی در قوانین کشور پیش بینی شده 

است.  
از منظر مسئوالن وزارت بهداشت، پرونده  
الکترونیک ابزاری برای کنترل و مدیریت 

هزینه ها، مهم ترین زیرساخت برای اجرای 
برنامه پزشــک خانواده و نظــام ارجاع و 
همچنین رفع همپوشــانی های بیمه ای و 
حذف دفترچه های بیمه است،؛ لذا تشکیل 
پرونده الکترونیک از مهم ترین اولویت های 
وزارت بهداشت برشمرده می شود.  در طول 
یک سال گذشته به رغم اظهارات مسئوالن 

و تأکیدات قانونی در برنامه 
ششم توسعه و سیاست های 
کلی سالمت، عزم عملی و 
جدی برای اجرایی شــدن 
پرونده الکترونیک سالمت 
نمی شــود؛ ضمن  دیــده 
اینکــه وعده های مختلفی 
پرونده  تکمیــل  مورد  در 
الکترونیک در سال های بعد 
داده شده است. الزم است 
ذکر شود ســازمان تأمین 
ملکی  مراکز  در  اجتماعی 
الکترونیکی  نســخه  خود 
را به اجرا رســانده است به 

شکلی که در حال حاضر بیش از 95 درصد 
از نسخ درمانی در مراکز ملکی سازمان، به 
صورت الکترونیکی تولید می شــود. از این 
حیث اقدامات ســازمان تأمین اجتماعی 
پرونده های  الکترونیکی سازی  راستای  در 

درمانی، ستودنی است.

بیمه های درمانی  کوه بدهــِی   
به نظام سالمت

یکــی از مشــکالت عمده طــرح تحول 
سالمت کمبود منابع در طول اجرای 
آن اســت. این امر موجب شــد تا 
برخی بیمارستان ها ارائه خدمت به 
بیمه شدگان بیمه هایی از جمله بیمه 
ســالمت ایرانیان را کاهش دهند یا 

متوقف کنند.  
در همیــن زمینه مســئوالن بیمه 
ســالمت اعالم کردند که مســئول 
ارائه خدمات  اعمال تعیین ســقف 

درمانی در بیمارستان ها نیستند.  
در همین راستا در سال 9۶، 4500 میلیارد 
تومان از بدهی های بیمه سالمت به وسیله  
انتشار اوراق قرضه تسویه شد؛ اّما با توجه به 
استفاده  نابه جا از آن ها در فعالیت خدماتی، 
این اقدام اثر محسوسی نداشت و مدیرعامل 
بیمه سالمت آن را نادرست دانست؛ به زعم 
مدیرعامل بیمه سالمت با پرداخت اوراق 
مشارکتی بدهی های بیمه سالمت، ساالنه 
8 درصد قدرت خرید سازمان کاهش پیدا 
می کند. برپایــه  صحبت های موهبتی در 
تیرماه 1397، بدهی های این ســازمان به 
مراکز درمانی، دانشگاهی و بخش خصوصی 

به 7500 میلیارد تومان رسیده است. 

 اوج گیـــری هزینه های سالمت 
در سبد هزینه های خانوار

از جمله شاخص های ارزیابی طرح تحول 
ســالمت، کاهش درصد پرداخت از جیب 
مردم اســت که در دو سال نخست اجرای 
طرح تحول ســالمت از 4۶ درصد به 38 

درصد رسید.  اما با افزایش 
هزینه هــای ســالمت در 
ســال های بعــد و پس از 
اجــرای گام ســوم طرح 
تحــول، رونــد نزولی این 
شــاخص متوقف شد و تا 
ســال 9۶ در 38 درصــد 

ثابت ماند. 
این امر در حالی است که بر 
طبق قانون برنامه چهارم و 
پنجم توسعه، این شاخص 
باید به کمتر از 30 درصد 
و طبق قانون برنامه ششم 
توســعه به کمتــر از 25 

درصد می رسید.  الزم است ذکر شود اتکا 
به شاخص پرداخت از جیب مردم به تنهایی 
کافی نیســت و ســهم ســالمت از سبد 

هزینه های خانوار نیز باید بررسی شود.  
بر پایه  همین موضــوع و با توجه به آمار، 
شاخص سهم سالمت از سبد هزینه های 
خانوار پس از اجرای طرح تحول ســالمت 
رو به افزایش نهاده اســت؛ توضیح بیشتر 
آنکــه باوجود کاهش درصــد پرداخت از 
جیب مردم، سهم سالمت در سبد پرداخت 

خانواده افزایش یافت.

اقداماتی چون بیمه 
 شدن ویزیت طب 

ایرانی، افزودن 
گیاهان دارویی به 

داروهای رسمی 
و راه اندازی 

فروشگاه های 
سالمت همچنان 

به مرحله اجرا 
نرسیده است.
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دانشگاه عمومی
یا تجارتخانه مسابقات؟

کار مسابقات و ســرگرمی در صدا و سیما 
در واقــع  نوعــی اجاره دادن آنتن اســت. 
شــرکت های تجاری مختلف اپلیکیشن ها 
و کاالهای خود را در قالب مســابقه، تبلیغ 
و عرضــه می کننــد. اما این اجــاره دهی 
 آنتــن در واقــع نوعی تضــاد در پیام های 
صــدا و سیماســت کــه ســبب دلزدگی 
مخاطب می شــود چرا که محتوایی که در 
این مســابقات به صورت آشکار و پنهان به 
مخاطب عرضه می شود برخالف روح کلی 
آرمان ها و ماموریت های صدا و سیماســت. 
اگر در نظر داشــته باشیم که صدا و سیما 
قرار بوده »دانشــگاه انسان ساز« باشد این 
مسابقات به نوعی خالف آن ماموریت های 
اخالقی و اجتماعی صدا و سیما و به نوعی 

نقض غرض است. 
برنامه هایی که افراد تنها با ارسال یک عدد 
یا یک نظر یا یک شــماره یا پاسخ به یک 
پرســش اغلب بی ربط این شانس را پیدا 
می کنند که برنده میلیونی باشــند در واقع 
دارند نوعی شانس گرایی و فرصت طلبی را  

در مخاطبان خود تقویت می کنند. 
در حالیکه در این چندسال گذشته سال ها، 
با مفاهیم و اسامی اقتصادی نامگذاری شده 
و بر روی اقتصاد مقاومتی تأکید بســیاری 
شده اســت حال آنکه پیام هایی در رسانه 
ملی تولید می شود که دقیقاً خالف فرهنگ 

اقتصادی مناسب اقتصاد مقاومتی است. 
فرهنگ کار و تالش و کوشــندگی و تعاون 
وهمکاری و قناعــت از مهمترین نیازهای 
شکل گیری اقتصاد مقاومتی است در حالیکه 
این مســابقات دقیقاً عکــس این مفاهیم 
را تبلیغ و ترویج می کنند. این مســابقات 
به نوعی در خدمت فرهنگ ســوداگری و 
تن آسایی است که در آن به مخاطبان این 
باور را القا می کنــد که می توان با تکیه بر 
شــانس و اقبال با پا روی پــا انداختن در 
خانه و ارســال یک پیامک رویای یک خانه 
100 میلیونی یا یک اتومبیل 50 میلیونی 

را تحقق بخشید. 
به عبارتی صدا و ســیما مفاهیم اخالقی و 
عناصری را ترویج می کند که قرار است در 
برنامه سازی خود علیه آن ها اقدام کند. در 
واقع پیام های نهان و آشکار دوگانه و متضاد 
به مخاطب ارسال می شود. از یک طرف به 
صورت نا آگاهانه امیال غریزی سودجویانه 
و سوداگرایانه و فرصت طلبانه مخاطبان را 
تحریک می کند و از سوی دیگر در سریال ها 
یا منبرهای تلویزیونی تالش می کند بصورت 
مستقیم یا غیر مستقیم مفاهیم اخالقی و 
اجتماعی را به مخاطب القا کند. در شرایط 
اقتصــادی و اجتماعی کنونی این پیام های 
اخالقی و آرمانی است که در مصاف با این 
ارزش ها و پیام های مادی گرایانه شکســت 
می خورند. شکاف در پیام سبب شکل گیری 
یک مخاطب دوقطبی و دلزده می شود که 
بی اعتمادی به مواعظ اخالقی و در نهایت 
بی اعتمادی به رســانه ملی نخستین ثمره 
آن اســت. اینکه بینندگان مشاهده کنند 
که ممکن است بین چند میلیون نفر بدون 
تالش خاصی یک خودرو برنده شــوند، یا 
میلیون هــا تومان پول نقــد هدیه بگیرند 
ســبب می شــود که دیگر مفهوم برنامه 
ریــزی اقتصادی معنای خود را از دســت 
بدهد. در حال حاضر روزانه شــاهد هستیم 
شبکه های مختلف صدا و سیما حداقل 5-۶ 
مسابقه از این دســت را برگزار می کند. در 
این شــرایط اقتصادی پیام های منفی که 
این مســابقات صادر می کنند به نوعی به 
تعمیق بحران اقتصادی و اجتماعی موجود 
 کمک می کند . این بنگاهی و تجاری شدن 
صدا و ســیما خالف اهداف و آرمان هایی 
است که از ابتدا برای صدا و سیما به عنوان 
یک رسانه آگاهی بخش در نظر گرفته شده 

است.

وزیر آموزش و پرورش:
باید مصرانه به دنبال ارتقای 

وضعیت معلمان باشیم اما..
 ایســنا: ســیدمحمد بطحائــی، وزیــر 
آموزش و پرورش، در نمایشگاه دستاوردها و 
عملکرد یک ساله وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکــه باید مصرانه به دنبال ارتقای 
وضعیت معلمان باشــیم اما مدام نباید آن 
را بــه زبان بیاوریم، گفــت: معلم ها گاهی 
گالیه می کنند که چــرا مرتب مقوله هایی 
چــون پرداخت دیون را تکــرار می کنید؟ 
از ســوی دیگر روزی نیســت که معلمان 
صحت شــایعاتی نظیر آنکه آیا می خواهید 
حقوق تابستان را قطع کنید؟ آیا می خواهید 
فالن ردیف حقوقــی را کاهش دهید؟ را از 
ما نپرســند. بخش عمده ای از این شایعات 
ناشی از آن اســت که جامعه ذی نفعان ما 
بسیار گسترده است و از مدیران می خواهم 
پاســخگو باشــند و حرف های معلمان را 
بشنوند. بطحائی تأکید کرد: این بستر برای 
برقراری تعامــل دو طرفه با معلمان فراهم 
است و حتماً از مدیران مطالبه می کنیم که 

از این فرصت چگونه استفاده کرده اند.

خبر

 میثم مهد  یار 


