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ايلنا-پيشازظهرسهشنبهوباحضوروزيربهداشت،بانكچشمدانشگاه
علوم پزشكي مشهد به بهرهبرداري رسيد.
بانكچشمايندانشگاهدرزمينيبازيربناي 600مترمربعشاملفضاهاي
آموزشي ،پژوهشي ،اتاق كنفرانس ،اتاق تميز و كلين روم است .ساخت بانك
چشم دانشگاه علوم پزشكي مشهد كه دومين بانك چشم كشور و از نظر
تجهيزاتي در منطقه بينظير است ،در مدت زمان يكسال و با همكاري
بانكهاي چشم اينديانا پوليس آمريكا ،جمهوري اسالمي ايران وهامبورگ
آلمان ساخته شده است .در اين مركز خدمات پيوند قرنيه ،ارسال بافتهاي
چشمي به سراسر كشور ،آموزش دستياران چشمپزشكي و فلوشيپ قرنيه و
ژنتيك بيماريهاي قرنيه ارائه ميشود.

 ۴پرسنل هوانوردي در آتش سوختند
ميزان -سخنگوي اورژانس تهران از حريق يك دستگاه مينيبوس و جان
باختن چهار نفر از سرنشينان آن خبر داد.
حسن عباس��ي گفت :س��اعت  7:30صبح ديروز حريق يك دستگاه
مينيبوس در بزرگراه سعيدي به سمت جنوب ابتداي  ۳۰متري جي به
نيروهاي اورژانس تهران اطالع داده شد .بالفاصله سه دستگاه آمبوالنس و يك
دستگاه اتوبوس آمبوالنس و خودروي فرماندهي ناحيه غرب اورژانس تهران به
محل حادثه اعزام شدند .متاسفانه در اين حادثه سه مرد و يك زن جان خود
را از دست دادند و راننده نيز به بيمارستان منتقل شد .اين مينيبوس اداري
و مسافران آن ،كارمنداني بودند كه در حال عزيمت به سمت محل كار خود
بودند .گفتني است كشتهشدگان اين حادثه پرسنل هوانوردى بودهاند.

قاتلي كه 6عضو يك خانواده را به رگبار بست!

ربيعي اعالم كرد؛

اختصاص اعتبار 100ميليارد ريالي براي
احياي كسبوكار زلزلهزدگان خراسانشمالي
ايسنا-وزيرتعاون،كارورفاهاجتماعيازتاميناعتباريكصدميلياردريالي
صندوق حمايت كارآفريني اميد جهت احيا و بازسازي واحدهاي كسبوكار
آسيبديده در زلزله خراسان شمالي در قالب تسهيالت ارزانقيمت خبر داد.
علي ربيعي با اشاره به زلزله خراسان شمالي ضمن ابراز تاسف از جان باختن
دوتن از هموطنان در اين زلزله و خس��ارتهايي كه رخ داد ،اظهار كرد :در
ت از زلزلهزدگان،
نامهاي به استاندار خراسان شمالي و در راستاي تداوم حماي 
تامين و تخصيص اعتبار يكصد ميليارد ريالي توسط صندوق كارآفريني اميد
صورت گرفته است كه در قالب تسهيالت ارزانقيمت جهت احيا و بازسازي
واحدهايي كه كسبوكارشان در زلزله آسيبديده ،اعطا ميشود.
او كه دو روز گذشته بهعنوان نماينده دولت در منطقه زلزلهزده استان
خراسانشماليحضوريافتهدرتشريحوضعيتمنطقهزلزلهزدهگفت:زلزلهبه
عمق ۱۱كيلومتر و در مقياس 5/7ريشتر بخش مركزي بجنورد و روستاهاي
اطراف را ساعت  ۲۲:۳۰لرزاند كه بالفاصله ستاد بحران تشكيل و با حضور
استاندار قبل از ساعت  ۱۲نيمهشب ،نيروها در منطقه حاضر و خدمات ارائه
شد .هماهنگي بسيار سريع و خوبي شكل گرفت و از استانهاي سمنان،
خراسانرضوي و گرگان به كمك نيروهاي امدادرسان استان خراسانشمالي
آمدند.به گفته ربيعي ،بر اثر اين حادثه  ۴۶۰نفر از هموطنان مصدوم شدند.
 ۳۸نفر بستري و بقيه مرخص شدهاند ۴۲.نفر عمل جراحي داشتند كه پس
از عمل مرخص شدهاند .در اين حادثه دو نفر از هموطنان قبل از رسيدن به
بيمارستان فوت كردند.

هنوز گزارشي مبني بر مشاهده مگسهاي سفيد
در تهران نداشتهايم

افزايش جمعيت مگسها در نيمه دوم مرداد
ميزان-مديرعاملسازمانبوستانهاوفضايسبزشهرتهرانگفت:هنوز
شاهد حضور مگسهاي سفيد در شهر تهران نيستيم و شهروندان تهراني نيز
گزارشي در اين رابطه به شهرداري تهران ارائه نکردهاند.
عليمحمد مختاري گفت :در ش��رايطي که افزايش دماي هوا را شاهد
بودهايم ،مگسهاي سفيد هنوز در سطح شهر تهران مشاهده نشدهاند.
مديرعامل س��ازمان بوس��تانها و فضاي سبز شهر تهران با اشاره به
افزايش مگسهاي س��فيد در پايتخت پس از  ۱۵مردادماه خاطرنشان
کرد :زمان مشاهده مگسهاي سفيد در شهر تهران طي سه سال اخير،
نيمه دوم مردادماه بوده است و پيشبيني ميشود در سالجاري نيز با
گرم شدن هواي شهر تهران در مردادماه شاهد حضور مگسهاي سفيد
و افزايش جمعيت آنها در پايتخت باشيم.مختاري درخصوص اقدامات
صورت گرفته در رابطه با مبارزه با مگسهاي سفيد شهر تهران اظهار كرد:
اقدامات شهرداري تهران در رابطه با از ميان بردن جمعيت مگسهاي
سفيد پايتخت مطلوب بوده و با همکاري وزارت جهاد کشاورزي و موسسه
آفات تا حدود زيادي شاهد کاهش جمعيت مگسها در شهر بودهايم .وي
با بيان اينکه مگسهاي سفيد تنها در سه منطقه شهر تهران مشاهده
ميشود ،خاطرنشان کرد :از سه سال گذشته که در شهر تهران با معضل
مگسهاي سفيد مواجه بودهايم ،اين مگسها تنها در سه منطقه شهر
تهران گزارش شدهاند و در ساير مناطق با اين معضل مواجه نيستيم.
مديرعامل س��ازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران خواستار ارائه
گزارشهاي مردمي در رابطه با مشاهده مگسهاي سفيد به شهرداري تهران
شد و اذعان کرد :درخواست ما اين است که شهروندان گزارشهاي الزم در
رابطه با مشاهده مگسهاي سفيد در محل زندگي خود را به سامانه ۱۳۷
شهرداري تهران ارائه دهند.

اميرحس�ين ميراس�ماعيلي -انتخابات
دوازدهمين دوره رياس��تجمهوري فردا برگزار
خواهد ش��د و مش��اهده ميكنيم كه بسياري از
هموطنانمان هنوز تصميم نهايي خود را نگرفتهاند
كه روز جمعه راي خود را در سبد راي چه كسي
بيندازند.نگارندهدراينمطلبسعيداردبهعملكرد
دولت يازدهم در حوزه سالمت و بهداشت بپردازد تا
روشن شود دولت يازدهم در اين زمينه چه اقداماتي
انجام داده است.
ش��ايد به يقين بتوان گفت كه از نظر قش��ر
متوسط و ضعيف جامعه ،حسن قاضي زادههاشمي
محبوبترين عضو كابينه دولت يازدهم است .بارها
در گزارشهاي ميداني نگارنده از بيمارستانهاي
مختلف پايتخت ،بيماران زيادي گفتهاند قرصها يا
آمپولهاييكهدردولتدهمبهقيمتچندميليوني
و از بازار سياه ميخريدهاند ،حاال در بيمارستانهاي
دولتي به رايگان يا با مبالغي همچون ده هزار تومان
تا پنجاه هزارتومان در اختيارشان قرار داده ميشود.
سال  93و يك س��ال پس از اجراي طرح تحول
سالمت با حضور در بيمارستان دولتي امام خميني
و در بخش س��رطان ،درباره ميزان رضايت مردم
از هزينههاي درماني س��وال كرديم .خانوادههاي
بسياري گفتند كه از طرح بيمه سالمت به شدت
راضيهستند،زيراحاالفقط 10درصدازهزينههارا
پرداختميكنند.بهطورمثاليكيازبيماراناعالم
كرد كه براي  18روز بستري بودن در بيمارستان
تنها 180هزار تومان پرداخت ميكرده است .البته
توافق برجام و برداشته شدن تحريمهاي گوناگون
درماني در كشورمان كه توسط تيم مذاكرهكننده
هس��تهاي انجام شد نيز در اين اتفاق مهم نقش
پررنگي دارد.
در زواي��اي ديگر ،امضاي تفاهمنامه همكاري
وزارت بهداش��ت با دانشگاه آزاد اسالمي ،اقدامات
اجتماعي وزارت بهداش��ت در زمينه ساماندهي
خيريههاي حوزه سالمت شامل ارتباط گرفتن با
بيش از  ۱۵هزار خير حقيقي و حقوقي و جذب و
ساماندهي بيش از شش هزار ميليارد ريال از طريق
مشاركت اين افراد و سازمانها را هم ميتوان ديد
كه از ديگر موفقيتهاي وزارت بهداشت در حوزه
سالمت مردم است .ذكر اين نكته هم بد نيست
كه تعداد س��منهاي حوزه سالمت از  ۴۵سمن
در س��ال  ۹۲به  ۸۳سمن در س��ال  ۹۴افزايش
پيدا كرد كه از جمله س��منهاي فعال ميتوان
به انجمن تاالس��مي ايران ،انجمن ديابت ايران،
انجمن هموفيلي ايران ،مجمع خيرين س�لامت
كشور ،انجمن حمايت از بيماران كليوي ،انجمن
س�لامت خانواده ايران ،موسسه محك و ...اشاره
كرد .وزارت بهداشت تفاهمنامههايي را با دانشگاه
آزاد اسالمي ،شهرداريهاي سراسر كشور ،وزارت
آموزش و پرورش ،وزارت فرهنگ و ارشاد ،سازمان
اوقاف و امور خيريه و سازمان زندانها امضا كرد تا
بتواند جمعيت هدف خود كه همان طبقه متوسط
و فقير است را پوشش دهد.
  بيش از  ۴۳ميليون نفر تحت پوش�ش
برنامهتحوليبهداشت
روزنام��ه «جه��ان صنعت» ط��ي تحقيقات
خبرنگاران حوزه اجتماعي خود توانسته به آمارهاي
جالبي نيز از عملكرد وزارت بهداشت دست يابد.
وزارت بهداشت اقدام به راهاندازي و تبديل ۳۶۶۴
پايگاه سالمت در برنامه تحولي بهداشت در شهرها
و مناطق اطراف كرده و اولينبار بيش از 10ميليون
نفرحاشيهنشينازخدماتجامعسالمتواستقرار
پايگاههاي اورژانس ۱۱۵در مراكز بهداشتي درماني
شبانهروزي شهري و روستايي برخوردار شدهاند.
همچنين از س��ال  92تا به ح��ال ۱۹۹۰ ،خانه
بهداشت در مناطق مختلف تاسيس شد .در حوزه
دندانپزش��كي  ۵۰۰پايگاه سالمت دهان و دندان
سيار در مدارس ابتدايي كشور راهاندازي شد و بيش
از هزار مركز بهداشتي درماني براي ارائه خدمات
سالمت دهان و دندان تكميل و تجهيز شد.
  اقداماتوزارتبهداشتدرحوزهسالمت
روان
با توجه به تصويب س��ند سالمت روان كشور

بررسی عملکرد وزارت بهداشت در دولت یازدهم؛

ضرورت تداوم طرح تحول سالمت

مهرداد نيكروان

ميزان -فرمانده انتظامي استان آذربايجان غربي گفت :با تالش كارآگاهان
پليس آگاهي ،قاتل شش نفر از اعضاي يك خانواده در كمتر از  12ساعت
دستگير شد.سردار ناصر اصالني گفت :مقارن ساعت 1:26بامداد ديروز ،در پي
تماس تلفني با مركز فوريتهاي پليسي ۱۱۰مبني بر تيراندازي در سلماس،
بالفاصله ماموران انتظامي شهرستان به محل حادثه اعزام شدند .ماموران پس
از حضور در صحنه با جسد پنج نفر از اعضاي يك خانواده و دو مجروح كه
يك نوزاد دو ماهه و دختربچهاي شش ساله بودند مواجه و بالفاصله مجروحان
توسط اورژانس به بيمارستان سلماس منتقل شدند.فرمانده انتظامي استان
آذربايجان غربي با بيان اينكه نوزاد دو ماهه نيز به علت شدت جراحات وارده
در بيمارستان فوت كرد ،اظهار داشت :در تحقيقات اوليه پليس مشخص
شد فردي  ۳۹ساله به دليل اختالفات خانوادگي وارد منزل پدرزنش شده و
تمام اعضاي خانواده را به گلوله بسته است .وي با اشاره به اينكه متهم پس
از ارتكاب جنايت حين فرار با پاي پياده با راننده يك دستگاه سواري پژو كه
كنار خيابان پارك شده بود درگيري لفظي داشته ،تصريح كرد :قاتل با توجه
به اينكه كليد خودرو روي آن بوده ،از فرصت استفاده و با آن خودرو از صحنه
متواري ميشود .با توجه به حساسيت موضوع ،كارآگاهان پليس آگاهي در
بررسي صحنه جرم سرنخهايي به دست آوردند و موفق شدند مخفيگاه قاتل
را در يكي از روستاهاي اطراف شهرستان خوي شناسايي و طي يك عمليات
ضربتي وي را دستگير كنند.فرمانده انتظامي استان آذربايجان غربي در پايان
با بيان اينكه متهم در تحقيقات پليسي به جرم ارتكابي اعتراف كرد ،گفت:
تحقيقات از سوي پليس در خصوص علت اين جنايت ادامه دارد.

سهراب نوروزي -سورن كييركگور ،فيلسوف و منتقد نامآور دانماركي،
مينويسد« :اميد اشتياق به [ساختن] امر ممكن است».؛ جملهاي ساده كه
عمق رابطه انس��ان و اميد را نشان ميدهد .اميد با آرزوپردازي خيالي فرق
دارد از اين جهت كه آرزوهاي خيالي دستيابي به وضعيتي را نشانه ميگيرند
كه در واقعيت ممكن نيستند اما اميد همان نيرويي است كه با فهم شرايط
و امكانات موجود در پي ساختن و به واقعيت درآوردن ايدههاي امكانپذير
اس��ت .اميد با خوشبيني نيز تفاوت بسيار دارد از اين جهت كه خوشبيني
معطوف به تغيير سادهانگارانه نگرش ما به وضعيت حال است؛ انسان خوشبين
و مثبتبين تنها چيزي را كه تغيير ميدهد تفسير و نحوه نگاه كردنش به
محيط و ش��رايط است اما اميد نيروي تغيير وضعيت حال به يك وضعيت
بهتر است .اميد هرگز با بيعملي سازگاري ندارد ،با منتظر نشستن نسبتي
ندارد ،با بيتفاوتي در تضاد است و تنها در عمل هدفمند و روشمند عقالني
تجلي مييابد .اميد عين تالشگري براي ساختن است .از طرفي اميدواري
مثل داش��تن سرماي ه نيست كه انس��ان مالك يا صاحب چيزي باشد بلكه

یادداشت

افتتاحبانكچشمدانشگاهعلومپزشكيمشهد

اميد بذر هويت ماست

عنصري جداييناپذير از هويت انساني است و ما در مقاطع و شرايط مختلف
زندگ��ي فرصت ميكنيم اين اميد را تمرين كنيم و ياد بگيريم و برويانيم.
وقتي گفته ش��د «اميد بذر هويت ماست» نه صرفا به معناي اين است كه
اميدواريم بلكه يعني آنكه هستيم ،خود رويش اميد است.
اما اميد يك مشخص ه فردي يا فضيلت شخصي نيست بلكه يك وظيفه اخالقي
و يك ضرورت اجتماعي است .اميد يك وسيله تزييني براي زيباتر جلوه دادن
ما نيست بلكه مسووليتي سنگين است كه همه ما به عنوان انسان بايد آن را
بپذيريم و براي انجامش تالش كنيم .در عرصه سياسي و اجتماعي اميد يعني
نگاه كردن به وضع و امكانات موجود و بهترين گزينهها را انتخاب كردن و ادامه
دادن راه با آن بهترينها .در امر سياسي اميدواري با انتقاد از وضع موجود شروع
ميشود؛ از اينكه انسان ميخواهد اوضاع را به نفع يك آينده بهتر تغيير دهد.
براي همين است كه آنها كه در پي شكستن و سوزاندن اميد مردم هستند ،آنها
را به عقب دعوت ميكنند .اما انسان اميدوار به عقب برنميگردد بهويژه به آن
گذشته نهچندان دوري كه شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي چيزي جز
افق آشوبناك يك سياهچاله شوم نبود .اما آنها كه از سياهي آن سالها جان
سالم آوردهاند ،وظيفه دارند تسليم نشوند و نگذارند جامعه به آن دوران بازگردد

و همواره در ساخت آيندهاي شادتر و بهتر و باشكوهتر و امنتر بكوشند .انسان
اميدوار،تسليم كساني كه ميخواهند ريشه اميد و تدبيرگري عقالني را بخشكانند
نميشود .از همين جهت است كه هرگاه در مقام تصميمگيري سياسي -اجتماعي
قرار ميگيريم بايد درست انتخاب كنيم و فريب وعدههاي غيرممكن رنگارنگ
ته��ي را نخوريم .از طرفي از بيعملي و بيتفاوتي هيچ چيزي جز درد و غم و
فالكت و مرگ حاصل نميشود .ما موظف به انتخاب هستيم ،انتخاب آنچه در
چارچوب وضعيت موجود آينده بهتري را رقم ميزند و در اين مسير حتي يك
راي و نظر ميتواند سازنده باشد .انسان اميدوار ميداند كه با يك انتخاب كارش
تمام نميشود بلكه انتقاد و انتخاب و ساخت و ساز همواره ادامه دارد.
حرف آخر اينكه اميد عجيبترين عنصر زندگي انسان است .چرا كه قويترين
نيروي تغيير اجتماعي و سياسي است اما در نامساعدترين شرايط ممكن در
انسان شكل ميگيرد .انگار كه آخرين بذر گرانقدري باشد كه در سيالبي رها
شده است .اميد همواره از خاكستر نااميدي مطلق چون ققنوس بلند ميشود.
در اين شرايط دشوار و حساس ،بيتفاوتيها و ترديدها را بايد حلوفصل كرد و
براي ساختن آنچه حق ماست با تدبير و عقالنيت دست به عمل و انتخاب زد،
وگرنه برايمان ناگوارترينها را انتخاب ميكنند.

نگاه

  اين وزارتخانه موفق به اشتغالزايي براي بيش از 9هزار دانشآموخته پزشكي
و پيراپزشكي و بهكارگيري  ۵۳۰۰ماما شده است .همچنين  ۱۶۸۰۰نيروي
انسانيدرمشاغلمراقبسالمت،پزشكعمومي،دندانپزشك،كارشناسيسالمت
روان ،كارشناسي تغذيه ،كارشناسي بهداشت محيط حرفهاي ،كاردان و كارشناس
آزمايشگاه در برنامه طرح تحول سالمت به كار گرفته شدند

در شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي ،جمعيت
تحت پوشش برنامههاي سالمت روان در مناطق
ش��هري از پنج درصد به  ۲۰درصد افزايش پيدا
كرده و به طور كلي ميتوان گفت دسترسي مردم
به خدمات سالمت روان  20درصد افزايش يافت.
همچنين افراد داراي عالئم و نشانههاي افسردگي
و اضطراب بر اس��اس پرسشنامه سالمت روان در
پايگاههايسالمتغربالگريشدند.درزمينهاعتياد،
 ۳۲۸۰نفر از كاركنان تحت پوشش وزارت بهداشت
در برنامه آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد در سال
 93-94آموزش داده شدند .پنج هزار و  983مركز
و واح د سرپايي درمان وابستگي به مواد مخدر با
داروهاي آگونيست مشغول به فعاليت شدند كه
به تفكيك چهار ه��زار و  843مركز داراي مجوز
از دانشگاههاي علوم پزشكي و  ۱۱۴۰مركز داراي
مجوز از س��ازمان بهزيستي كش��ور و ۹/۳( ۲۳۹
درصد) مركز دولتي و  ۱/۹۶( ۵۷۴۴درصد) مركز
خصوصيهستند.
اين وزارتخانه موفق به اشتغالزايي براي بيش
از  9هزار دانشآموخته پزش��كي و پيراپزش��كي
و بهكارگيري  ۵۳۰۰ماما ش��ده است .همچنين
 ۱۶۸۰۰نيروي انساني در مشاغل مراقب سالمت،
پزشك عمومي ،دندانپزشك ،كارشناسي سالمت
روان،كارشناسيتغذيه،كارشناسيبهداشتمحيط
حرفهاي ،كاردان و كارشناس آزمايشگاه در برنامه
طرح تحول سالمت به كار گرفته شدند .از ديگر
اقدامات وزارت بهداشت ميتوان به ارائه خدمات
دارويي در  ۴۰۹۴واحد و ارائه خدمات آزمايش��ي
در  ۲۷۰۹واحد اشاره كرد .بالغ بر  ۴۳ميليون نفر
ش برنامه تحولي بهداشت در شهر و
تحت پوش�� 
حاشيه قرار گرفتند.
   ۷۲۰هزار سبد غذايي رايگان براي 60
هزار مادر باردار و شيرده
براي بررسي اقدامات وزارت بهداشت در حوزه
تغذيه نيز بايد گفت در اين زمينه برنامه مشاركتي
حمايتي بهبود تغذيه كودكان در مناطق روستايي

زنان

ايسنا -معاون رييسجمهور در امور زنان و خانواده گفت:
اگر زنان خواهان استيفاي حقوق شرعي و قانوني خود و به
نتيجه رسيدن تالشهاي انجامشده براي ارتقاي جايگاهشان
هستند ،بايد در انتخابات شركت كنند چرا كه اين اهداف با
مشاركت اندك محقق نميشود.
شهيندخت موالوردي عنوان كرد :حضور زنان در انتخابات
ميتواند بر تش��ويق ساير اعضاي خانواده براي راي دادن و
مش��اركت در تعيين سرنوش��ت خود موثر باش��د .زنان در
خانواده و جامعه هم به عنوان يك گروه مرجع حضور دارند.
به عنوان نمونه زنان تحصيلكرده و آگاه در خانواده و اجتماع
ميتوانند محل رجوع باش��ند چون با اشرافي كه به مسايل

و حاش��يه شهرها اجرا و  ۹۵واحد مشاوره تغذيه
در سطح كشور تجهيز و راهاندازي شد .حدود 10
ميليون مكمل ويتامي��ن  Dو حدود  ۴۲مكمل
آه��ن براي دانشآم��وزان دختر تامين و توزيع و
برنامه شير مدرسه ايران و توزيع شير غني شده
با ويتامين  Dدر  ۱۴اس��تان كشور كه بيشترين
شيوع كمبود ويتامين  Dرا داشتند نيز اجرا شد
كه تا قبل از روي كار آمدن دولت يازدهم اقدامي
بيسابقه بوده است.
در زمين��ه تغذيه م��ادران ب��اردار ۷۲۰ ،هزار
س��بد غذايي راي��گان براي  60هزار م��ادر باردار
و ش��يرده نيازمند در مناطق روستايي و مكمل
آهن ،اسيدفوليك و مولتيويتامين مينرال براي
مادران باردار تحت شبكه بهداشتي درماني كشور
توزيع ش��د .همچنين پروژه پايلوت غنيسازي
آرد با ويتامين  Dو پنجمين بررسي ملي برنامه
كنترل و پيشگيري از اختالالت ناشي از كمبود يد
 IDOاجرا شد .از ديگر اقدامات وزارت بهداشت
ميتوان ب��ه نظارت بر انواع روغنها اش��اره كرد
ك��ه در اثر آن كيفيت روغنهاي خوراكي بهبود
ياف��ت و اس��يد چرب ترانس كاه��ش پيدا كرد.
استاندارهايمارگارين،روغنپالم،روغننيمهجامد
مصرف خانوار بازنگري و استاندارد شورتنينگها
(روغن صنف و صنعت) تدوين شد.
همچنين واردات روغن پالم از طريق كارگروه
تخصصي تغذيه به  ۳۰درصد كاهش يافت۳۳۶ .
مركز بهداشتي درماني مجري پزشك خانواده
احداث و پنج هزار و  835باب خانه بهداش��ت
تعمير و تجهيز ش��د و در  ۲۰۴۷محل زيست
پزشك تجهيز تعميرات اساسي صورت گرفت.
در زمينه برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي
ش��ش هزار و  852نفر پزش��ك عمومي و پنج
هزار و  258نفر ماما و  ۱۱۸۸نفر دندانپزش��ك
عمومي در مراكز مجري برنامه پزشك خانواده
و  ۱۲۲نفر بهداشت كار دهان و دندان مشغول
به كار شدند.

  توسعه مديريت و منابع
در اي��ن زمينه در  ۶۴بيمارس��تان بالغ بر 10
هزار و  300تخت از ابتداي دولت يازدهم تاكنون
افتتاح و بهرهبرداري شد .همچنين اجراي طرح
تكميل  ۲۱هزار تخت بيمارس��تاني با متوس��ط
پيش��رفتي بالغ بر  ۶۸درصد آغاز و بالغ بر ۳۳۵۶
تخت بيمارس��تاني از طرح ذكر ش��ده راهاندازي
شد .همچنين طرح هتلينگ در  ۵۷۰بيمارستان
كشور شامل :بهسازي ،تعميرات اساسي ،اصالح
تاسيساتزيربنايي،استانداردسازياتاقهايعملي
و اورژانسهاي بيمارستاني با متوسط  ۸۰درصد
پيشرفت اجرا شد.
  طرح تحول سالمت
در طرح جامع س�لامت نيز همانطور كه در
ابتداي مطلب به آن اش��اره شد ،استانداردسازي و
بهبود فضاي بلوكهاي زايمان با تعداد  ۲۹۲پروژه
و پيشرفتي بالغ بر  60درصد صورت گرفت و طرح
ساماندهي و ايجاد كلينيكهاي ويژه با رويكردهاي
نوين و با تاكيد بر معماري بومي (ايراني-اسالمي)
با تعداد  ۲۲۷پروژه و پيشرفتي بالغ بر  ۲۶درصد
صورت گرفت .همچنين طرح بهس��ازي و ايجاد
اورژانسهاي بيمارستان در سطح كشور با تعداد
 ۱۱۸پروژه و پيشرفتي بالغ بر ۳۲درصد انجام شد.
طرح احداث مراكز غربالگري و تشخيصي سرطان
و شيميدرماني با تعداد ۱۱۰پروژه و پيشرفتي بالغ
بر  ۲۸درصد صورت گرفت و طرح تكميل تعداد
 ۱۹۵۵خانه بهداشت كه تعداد ۱۷۴۴پروژه اجرا شد
وگفتهشده ۱۹۹پروژهديگرباميانگينپيشرفت۶۹
درصد در دست اجراست .از ديگر اقدامات انجامشده
در طرح تحول سالمت ۳۴۲مركز بهداشتي درماني
روستايي در كشور با پيشرفتي بالغ بر  ۳۲درصد
س��اخته شد و  ۲۸۰۰دستگاه آمبوالنس تامين و
س در سراس��ر كشور توزيع
بالغ بر  ۱۴۰۰آمبوالن 
شد .يكي ديگر از مهمترين اقدامات وزارت بهداشت
در طرح تحول س�لامت طراحي سيستم ارزيابي
پوشش همگاني سالمت بود.
  پروژههاي توسعهاي برنامه تحول نظام
سالمت
در بح��ث پروژههاي توس��عهاي طرح تحول
سالمت ميتوان به ايجاد ،توسعه و تجهيز ۱۷۱۴
تخت بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستاني ،ايجاد
و توس��عه و س��اخت  ۶۴۴۰مطب در قالب ۲۵۰
كلينيك ويژه ،ايجاد ،توسعه و ساخت ۱۸۰۰واحد

موالوردي :زنان براي استيفاي حقوق شرعي و قانوني خود در انتخابات مشاركت كنند
مبتالبه جامعه دارند و با آگاهي نسبت به تاثير انتخابات بر
تعيين سرنوش��ت خود ،خانواده و جامعه ميتوانند حضور
تعيينكنندهاي پاي صندوقهاي راي داشته باشند بنابراين
زنان چه به عنوان دختر ،همس��ر ،مادر و خواهر ميتوانند
اهميت مشاركت حداكثري در انتخابات را به ساير اعضاي
خانواده يادآور شوند.
وي درباره تبعات مشاركت اندك در انتخابات اظهار كرد:
مشاركت حداقلي به طور قطع نميتواند ما را در تحقق اهدافي
كه مد نظرمان اس��ت ،ياري دهد بنابراين بايد در انتخابات
مشاركت و از اين طريق وضعيت مطلوب مدنظر خود را دنبال

كنيم و ميدان را خالي نكنيم چراكه اين كار موجب به وجود
آمدن وضعيتي ميشود كه مطلوب ما نيست.
موالوردي در ادامه گفت :هر چه به زمان برگزاري انتخابات
نزديكتر ميش��ويم ،حساسيت شرايط و اهميت مشاركت
در اين رويداد بيشتر نمود پيدا ميكند .با توجه به وضعيتي
كه در چندين انتخابات اخير داش��تهايم ،انتظار ميرود اين
حساس��يت از سوي مردم آگاه و فهيم درك شود و در اين
انتخابات مشاركت كنند.
وي تاكيد كرد :ش��ركت در انتخابات تنها تعيينكننده
سرنوش��ت چهار س��ال آينده كشور نيس��ت بلكه ميتواند

زايمان  LDRدر  ۳۶۶بلوك زايماني ،ساخت ۱۲۵
ش اورژانس مركز تروما و ريفرال ،اتمام توسعه
بخ 
و بهس��ازي  ۷۲بخش اورژانس و نوس��ازي ۳۵۸
بخش اورژانس ،ايجاد ،استانداردسازي و تكميل
و تجهيز  ۱۸بخش  BICUدر سراس��ر كش��ور،
راهاندازي ،توسعه و ايجاد  ۱۸۰تخت مراقبتهاي
ويژه سوختگي ،راهاندازي هفت مركز درمان فوق
تخصصي سوختگي در كشور ،استانداردسازي و
تكميل و تجهيز  ۱۱مركز درمان مسموميت در
بيمارستانهاي كشور و افزايش تعداد تختهاي
روانپزشكي در بيمارستانهاي عمومي هزارتخته
اشاره كرد.
  كاهش هزينه بس�تري م�ردم از  ۳۷به
 8درصد
آمار به دست آمده نشان ميدهد در اين چهار
س��ال  10ميليون و  677هزار نفر كه قبال فاقد
پوشش بيمه سالمت بودهاند ،تحت اين پوشش
بيم��هاي قرار گرفتند .مي��زان پرداختي بيماران
بستري در بيمارستانهاي وزارت بهداشت بسيار
كمتر شد و سهم مردم از هزينه بستري از  ۳۷به
 8/5درصد كاهش پيدا كرد .همچنين ارجاع مردم
براي خريد دارو و تجهيزات از حدود  ۱۰۰درصد
موارد به سه درصد كاهش پيدا كرد 16 .ميليون و
 500بيمار بستري در بيمارستانهاي دانشگاهي
مورد حمايت مالي قرار گرفتند و بيماران بستري
در برابر هزينههاي كمرشكن در بيمارستانهاي
دولتي براي  77/4درصد جمعيت كشور به صورت
هدفمند از حمايت مالي برخوردار شدند و قيمت
انواع لوازم و تجهيزات پزشكي پرمصرف 42درصد
كاهش پيدا كرد.
  برنامهترويجزايمانطبيعي
در اين زمينه فرانشيز زايمان طبيعي رايگان
شد و طبق آخرين آمار يك ميليون و  431هزار و
 245زايمان طبيعي رايگان در سراسر كشور صورت
گرفت و سزارين از  ۶/۵درصد مطلق معادل ۱۱/۶
درصد پايه كاهش پيدا كرد .همچنين ۱۸۰۰اتاقL
 DRدر ۳۶۶بلوك زايماني توسعه يافته و ۸۶۵اتاق
( LDRواحديكنفرهزايمان)باميانگينپيشرفت
 ۴۳درصدي ساخته و تجهيز شد ۱۷ .مركز جديد
درمان ناباروري با تمركز بر مناطق محروم به ويژه
در شش استان فاقد مركز ياسوج ،زاهدان ،هرمزگان،
شهركرد ،گلستان ،لرستان ايجاد شد و  ۲۴مركز
درم��ان ناباروري موجود توس��عه و تجهيز ش��د.
همچنين پوشش  ۸۵درصدي هزينههاي درمان
ناباروري با تعرفه دولتي براي زوجهاي نابارور اقشار
محروم صورت گرفت.
  صدورالكترونيكيپروانههايموسسات
پزشكي
در اين مورد ميتوان از يكپارچهسازي اطالعات
موسسات پزشكي كل كشور ،ايجاد بستر آماري
مناس��ب براي برنامهريزيه��اي كالن خدمات
درماني ،به حداقل رس��يدن نقش نيروي انساني
در اي��ن زمينه ،حذف رفت و آمدهاي بس��يار و
كاهشتخلفات،استقراركاملسطحبنديخدمات
درماني به طور مكانيزه در كشور ،استفاده از ساير
بانكهاي اطالعاتي مرتبط براي تس��هيل صدور
پروانه موسسات پزشكي و اصالح و تسهيل فرآيند
صدور پروانه موسسه پزشكي و نظارت دقيقتر بر
فعاليت موسسات درماني اشاره كرد.
در انتها به ضرس قاطع ميتوان گفت وزارت
بهداشت و وزارت خارجه براي برداشتن تحريمها
و واردات داروه��اي كمياب به داخل و همچنين
تامين مالي و كمك بودجهاي براي اجراي طرحهاي
يزاده ،حوزه بهداشت و سالمت به كارآمدترين
قاض 
وموفقترينحوزههايتحتمديريتدولتيازدهم
تبديل شده است.

مقدمات بس��ياري از سياس��تها را فراهم كند كه آثار آن
ساليان متمادي بر فرآيندهاي اقتصادي ،اجتماعي،سياسي
و فرهنگ��ي تاثير ميگذارد كمااينكه سياس��تهاي دولت
قبل فقط محدود به هش��ت سال گذش��ته نبود و ساليان
س��ال ميتواند جامعه و خانواده را متاثر كند .با علم به اين
واقعيت ميتوانيم تصميم درستي بگيريم و انتخاب آگاهانهاي
انجام دهيم.
مع��اون رييسجمهور در امور زنان و خانواده گفت :پس
از برگزاري دورههاي مختلف انتخابات انتظار داشتيم شاهد
انتخابات برنامهمحور باشيم اما متاسفانه در اين دوره نيز اين
اتفاق نيفتاد و مناظرهها كه ميتوانست اين توقع را برآورده
كند ،كمتر مجالي را براي پرداختن به اين كار داد.

