اجتماعی

یک شنبه  ۳مرداد ۱۴۰۰
 ۱۴ذی الحجه .۱۴۴۲شماره ۲۰۷۱۶

یک توئيت

5

نمره ناپلئونی بهداشت ودرمان

کارن
امه ۸

۱۲

ساله

دردوازدهمین گزارشعملکرد 8ساله،پروندهبهداشتودرماندولتهاییازدهمودوازدهمرابررسیکردهایم.آمارهانشانمیدهدباوجودتوسعه
زیرساختها،همچنانسرانههایبهداشتیدرمانیمابااستانداردهافاصلهداردواحتماالکروناهمجبراناینعقبماندگیهارابهتاخیرمیاندازد

یک عکس
در شرایط کمبود جدی منابع آب و به
دلیل نبود مدیریت کشت در کشور،
در استان های فارس و اصفهان که جزو
استانهای با شاخص خشکسالی شدید
قرار دارند  شاهد کشت برنج و حفر چاه
عمیق برای تامین آب آن هستیم.

رسانه های جهان

دویچه وله : :طبق
م ــط ــال ــع ــه جــدیــد
محققان آمریکایی،
پیادهروی بهتنهایی
میتواند ماده سفید
مغز را تــازه و نوسازی کند و به طور
بالقوه توانایی ما را برای تجدیدحافظه
و یــــادآوری ،بــا افــزایــش ســن بهبود
بخشد.
راشــــــــا تــــــودی:
دبــیــرکــل ســازمــان
ملل که پیش از این
گفته میشد وی در
مــاجــرای تحقیقات
درباره منشأ ویروس کرونا در ووهان
چین ،بــه عــروســک خیمهشببازی
چینیها تبدیل شده و اتهامات علیه
چین مبنی بر تولید عمدی این ویروس
را رد میکرد ،حاال تحت فشار آمریکا
بــرای ادامــه تحقیقات در چرخشی
 180درجهای اعالم کرد :تحقیقات
دوباره درباره منشأ ویروس در ووهان
باید انجام شود .وی از مقامات پکن
خــواســت در ای ــن زمــیــنــه بــا WHO
همکاری کنند.
ایــنــدیــپــنــدنــت:
دولــت تاجیکستان
بـــــــــرای پــــذیــــرش
مهاجران افغان که از
شرایطبحرانکنونی
و جنگ میگریزند ،آمــاده میشود و
درنظر دارد تا ۱۰۰هزارنفر را در خاک
خود بپذیرد .معاون کمیته اضطراری
تاجیکستان ،گفته است که دولتش در
حالساختدوانبار بزرگمواداولیه در
مناطقمرزیاستتابتواندبهسرعتبه
آوارگانامدادرسانی کند.اینمناطقبا
شمالافغانستانهممرزند.

احتمال تداوم خشکسالی
تا زمستان

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران
سازمان هواشناسی با اشــاره به اینکه دمای
کشور امسال یک درجه سانتیگراد بیش از حد
نرمال اســت ،گفت :خشکسالی طی تابستان
امسال تداوم خواهد یافت و احتمال میرود که
تا زمستان امسال نیز ادامه داشته باشد .احد
وظیفه با اشــاره به اینکه خشکسالی تا وقوع
مجدد بارشها در کشور ادامه دارد ،خاطرنشان
کرد :بارشها در ایران معموال در فصلپاییز آغاز
میشود اما بهنظر میرسد که بارندگیهای
پاییز امسال دیرتر شروع شود .تمام مد لهای
هواشناسی ،اقلیمشناسی و پیشبینیهای
فصلی نشان میدهد که بارندگیها طی آبان و
آذر ماه امسال ضعیفتر از حد نرمال خواهد بود
وپاییز کمبارشی در کشورپیشرو داریم.

مصطفی عبدالهی -بیش از  17ماه است که
نظام بهداشت و درمــان کشورمان با بحرانی به
نام «کرونا» مواجه شده است؛ اتفاقی که نه فقط
سالمت ،که بسیاری از حوزههای دیگر همچون
اقتصاد و معیشت را هم تحتالشعاع قــرار داده
اســت .طبیعی است که در این شرایط بحرانی،
تمامتواننظامبهداشتودرمانبرایمقابلهبااین
بیماریبسیجشدهوعملکردیکسالونیماخیرش،
روی این حــوزه متمرکز بــوده است اما نمیتوان
از نگاه جامع و کالن به آن غافل شد و کاستی و
مشکالت آن را از یاد برد.در دوازدهمین گزارش
عملکرد 8سالهدولت،بهبررسیاقداماتوکارنامه
دولــت در حــوزه بهداشت و درمــان پرداختهایم؛
اقداماتیکهبهگفتهرئیسجمهوریکیازافتخارات
دولتهای یازدهم و دوازدهم بهشمار میآید ،اما
برخیکارشناساننیزباتاییدتوسعهزیرساختهای
بهداشتی طــی ســالهــای اخــیــر ،وج ــود برخی
کاستیها را نگرانکننده و نیازمند تدبیر و برنامه
توصیف کــردهانــد .آنچــه در ایــن گــزارش آمــده،
مستند به گزارشهای مرکز ملی آمار ،پایگاههای
اطالعرسانی دولت ،وزارت بهداشت ،وزارت راه و
شهرسازیو...است.ایننکتهنیزحائزاهمیتاست
که در بررسی حوزه بهداشت و درمان ،موضوعات
مختلفی مطرح است که طبیعتا بررسی همه آنها
نیازمندگزارشهایجامعمتعددیاستومادراین
گزارشتنهابهبرخیازشاخصهایآنپرداختهایم.
▪ساخت،توسعهوبهرهبرداری
از 1711پروژهبیمارستانی

بــر اســـاس گــــزارش دولــــت ،ســاخــت ،توسعه
و ب ــه ــرهب ــرداری از یــکه ــزار و  711پـــروژه
بیمارستانی طی  8سال گذشته از مهمترین
اقدامات دولت در حوزه بهداشت و درمان بوده
و ۷۱پروژه بیمارستانی در دولتهای یازدهم و
دوازدهم تکمیلوتحویلدادهشدهاست.بهگفته
رئیسجمهور،درابتدایدولتیازدهمحدود۹۰
هزار تخت بیمارستانی داشتیم که این تعداد تا
پایان دولت دوازدهم به حداقل ۱۶۰هزار تخت
میرسد ،همچنین همه ۹۰هزار تخت قبلی نیز
به شکل اساسی بازسازی و نوسازی شده است.
اظهارنظردکترروحانیدراینحوزهنیزاینبوده
استکه«:درکلدولتیازدهمودوازدهمباتوجه
به بازسازیهای اصلی که ما در برخی از مراکز
عنوان

سال 92

تختهای بیمارستانی

90.000

تختهای مراقبتهای ویژه

4.096

اورژانس بیمارستانی

600

مرکز بهداشتی

4657

(آمار سال )93

مقایسه سرانه های بهداشت و درمان در ایران و جهان
عنوان
سرانه تخت

بیمارستانی
سرانه پزشک
سرانه پزشک
متخصص

 1.7تخت به ازای هر 1000

 3.5تخت به ازای هر هزار نفر

نفر

 1.7پزشک به ازای هر

 2تا  3پزشک به ازای هر هزار نفر

هزار نفر

 20پزشک به ازای هر  10هزار نفر

 6پزشک به ازای هر 10
هزار نفر

بیمارستانی

(در کشورهای منطقه)

 2تا  2.5پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی

 1.6پرستار به ازای

حداقل  ۶پرستار به ازای هر هزار نفر

هر هزار نفر

نکته :برخی کارشناسان مقایسه خدمات بهداشت و درمان در ایران و جهان را صرفا منوط به مقایسه

سرانه ها نمی دانند و معتقدند کارایی کادر درمان در کشور ما ،باالتر از برخی کشورها ،حتی کشورهای
توسعه یافته است.

▪سهم بهداشت و درمان در سبد
هزینههای خانوار

پزشکیانجامدادیم،بیشاز 2برابرکلتختهای
بیمارستانیتاریخایرانانجامدادهشدهواقدامات
دولت در حوزه سالمت در تاریخ ایــران یعنی از
زمانهخامنشیانتااالنبینظیربودهاست».
* تعداد کل تختهای مراقبتهای ویژه کشور
پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم  4هزار و 96
تخت بــوده که در فاصله سالهای  92تا ،98
دوهزار و  158تخت به آن افزوده شده است .در
دوران شیوع کرونا نیز  2هزار و  161تخت دیگر
بهظرفیتدرمانیکشورافزودهشدهاست،یعنی
درمجموع 8415تخت.
* جــمــعــیــت ت ــح ــت پـــوشـــش بــیــم ـههــای
اجتماعی نیز با طرح تحول سالمت در کشور
بــا اف ــزای ــش2/5درص ــدی و جمعیت تحت
پوشش بیمه درمان نیز با افزایش  ۵درصدی
همراه بوده است.
سال 1400
160.000

(تا پایان دولت ،طبق اظهارنظر رئیسجمهور)
8.415
(1060تا پایان دولت ،طبق وعده معاون وزیر
بهداشت)

(11471تا پایان دولت ،طبق وعده معاون وزیر
بهداشت)

▪اماواگرهادربارهطرحتحولسالمت

دولت یازدهم از سال  93با کلید زدن طرح
تحول سالمت ،گامهای قابل توجهی را برای
توسعه خدمات درمانی و کاهش هزینههای
مــردم برداشت؛ طرحی که موجب شد سهم
پرداختی مردم از هزینههای بهداشت و درمان
به  10درصد کاهش یابد .البته این طرح برای
پزشکان هم مزیت اقتصادی قابلتوجهی
داشــت و کارانههای آ نهــا را به میزان قابل
توجهی افزایش داد .اما نبود پشتوانه مالی
مطمئن بــرای این طرح کالن ملی ،منجر به
بدهی کالن بیمهها و معوقات پرداختیها به
کادر درمان شد و اگرچه از میزان این بدهیها
کاسته شده ،کلیت طرح تحول سالمت را دچار
اما و اگرهایی کرده است.
▪کمبوددرسرانهها

با همه اقدامات انجام شده طی  8سال اخیر و
سالهایقبلازآن،اماهمچنانسرانهبهداشت
و درمـــان در کشور مــا فاصله قابل توجهی با
میانگینسرانهجهانیدارد.مقایسهسرانهتخت
بیمارستانی ،پزشک و پرستار در جــدول این
گزارش ،به خوبی گویای این فاصله است و نشان
میدهدکهدولتسیزدهمبایدبرنامهمشخصی
برایاینحوزهداشتهباشد.

اعتراف جهانگیری به ناکامی برخی سیاست های توسعه ای در جلب رضایت مردم
گروه اجتماعی -خوزستان این هفته را در
شرایطی با هوای بسیار گرم حدود  50درجه
آغاز کرد که حضور معاون اول رئیسجمهور و
فرمانده سپاه در این استان ،این انتظار و امید
را قوت بخشید که روند اتفاقات بزرگ درجهت
رفع فوری مشکالت آبی خوزستانیها سرعت
گیرد .البته جهانگیری که از هورالعظیم و سد
کرخه هم بازدید کرد ،در یک نشست با بزرگان
و نمایندگان محلی از اعتراضهای شدید به
عملکرددولتهمبینصیبنماند.درویدئویی
که در فضای مجازی در این رابطه منتشر شد،
تعدادی از بزرگان محلی و قبایل بهشدت به
وضعیتتنشآبیخوزستاناعتراضکردندبه
حدی که تا دقایقی این نشست را تحتالشعاع
خود قرار داد .جهانگیری در این سفر با تاکید
بر اینکه مردم حق اعتراض و فریاد دارند و باید
بشنویموبایدباآنهاصمیمیباشیموگفتوگو
کنیم تا اجــازه سوءاستفاده به بیگانگان را
ندهیم ،اظهار کــرد :به مــردم خوزستان با
اطمینان از طرف همه نهادهای کشوری
اعالممیکنمکههمهتالشخودرابرایرفع
مشکالت این استان به کار گرفتیم.وی با
اشاره به اینکه خسارت به دامداران در حد
جایگزین جبران میشود تا زندگی مردم با
این خسارت به خطر نیفتد و بتوانند معیشت
خودراتأمینکنند،اظهارکرد:بههرحالدر
شرایطجنگاقتصادیهستیمکهسهمنفت
با آن نقش بزرگ در بودجه این روزها کاهش
پیدا کــرده اســت .از زخمزبان ناکارآمدی
هم اص ً
ال ذرهای ناراحت نمیشویم ،چون
کارنامه کاری موجود است.
جهانگیری دربــاره بحثهایی که دربــاره

ایران

 0.9پرستار به ازای هر تخت
سرانه پرستار

استاندارد جهانی

میزان حقابهها در این استان مطرح است ،با
تاکید بر اینکه گفتوگو باید بین وزارت جهاد
و نیرو با کشاورزان برقرار شود تا دل کسی به
درد نیاید ،گفت :نمیتوان گذاشت چندین
هزار هکتار برنجکاری انجام شود ،ولی بعد از
آن ازمعیشتواقتصادخانوادهیکزنبهخاطر
از دست دادن گاومیشهایش محافظت کرد تا
همه کشورهای بیگانه نگویند که آیا ایرانیها
اینطور هستند؟
جهانگیری در بخش دیگری با اذعان به اینکه
دولت در برقراری ارتباط با مجلس و همچنین
برخی سیاستگذار یها اشکاالتی داشته
اســت ،ادامــه داد :به عنوان کسی که عمر
خود را در توسعه سپری کرده ،باید عوارض
برخی از مباحث توسعهای در کشور را در
نظر میگرفتیم و باید توسعه با رضایت مردم
باشد و وقتی مردم نفع میبرند که تبعیض،
بیعدالتی و نابرابری از آن توسعه را متوجه
نشوند.

معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه
درسفر به ماهشهر اعالم کردم که این شهر
مهمترین کانون سرمایهگذاری صنعتی کشور
است ،ادامه داد :اما در سال  98مشکالتی
داشتیم و به این نتیجه رسیدم که آنچه مردم
را رنــج میدهد تبعیض اســت که در مسیر
توسعه عدهای منتفع و برخی ماندهاند که باید
همه کمک کنیم تا مشکالت کشور حل شود.
▪فرمانده سپاه :در کنار مردم هستیم

همچنین سردار سالمی فرمانده سپاه  هم
با حضور در جمع مردم ضمن ارائه گزارشی
از فعالیت های در حال انجام سپاه برای رفع
مشکالتآبیایناستان،تاکیدکرد:خوزستان
نه تنها برای ما مهم بلکه مقدس نیز هست و
همان گونه که در سیل ۹۸  کنار مردم بودیم
هم اکنون نیز تا انتهای رفع مشکل کنار مردم
خوزستان هستیم.

گزارش تازه منتشرشده مرکز آمار نشان میدهد
که طی دوســال گذشته 10 ،درصــد از هزینه
ساالنه خانوارهای شهری مربوط به هزینههای
بهداشت و درمان بوده است .این میزان برای
خانوارهای روستایی در سال گذشته  9درصد و
در سال  ،98به میزان  10درصد کل هزینههای
ساالنه بوده است .همانطور که در نمودار این
گزارش قابل مشاهده است ،طی سالهای 90
تا  ،98متوسط هزینه بهداشت و درمــان یک
خانواده شهری همواره بیشتر از خانوارهای
روستایی بوده و در سال  98این نسبت به حدود
 1.9برابر رسیده است.
▪دیگر کم و کاستیها

در کنار موضوعات مطر حشده ،کارشناسان
حوزه بهداشت و درمان به مسائل و چالشهای

دیگر این حــوزه نیز اشــاره داشتهاند که باید
دولــت سیزدهم بــرای آ نهــا نسخه درمــان
داشته باشد:
* هزینههای مردم در حوزه سالمت همچنان
باالست و باید برای کاهش آن فکری کرد.
* هنوز  4تا  5میلیون نفر از مردم کشورمان
فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند.
* نظام جامع پزشک خانواده و نظام ارجاع ،با
چالشها و مشکالت متعددی مواجه است.
* حدود  ۵۷درصد جمعیت کشور از امکان
دریافت خدمات مراکز درمــان نــابــاروری در
شهرستان خود برخوردار نیستند.
* منابع مالی بیمهها نیازمند مدیریت و
ساماندهی است.
* نسخهنویسی الکترونیکی با چالشهای
متعددی مواجه اســت و مشکالتی را برای
بیماران ایجاد کرده است.
* و ...

هجوم کرونا به اعتبارات طرحها و برنامه های سالمت
از این مهم نباید غافل شویم که در طول یکسال و نیم گذشته ،نهتنها بخش عمده اعتبارات حوزه
بهداشت و درمان ،که حتی بخشی از منابع مالی دیگر حوزهها نیز برای مقابله با این بیماری و ارائه
خدمت به مردم هزینه شد .در درست بودن این اقدام و تالش دولت برای تامین منابع مالی این کار
تردیدی نیست ،اما نمیتوان از ضربههای اقتصادی آن نیز چشمپوشی کرد .یک نمونه آن ،حذف
اعتباراتمربوطبهطرحدرمانناباروریدرسالگذشتهبودکهازسرفصلاصلیخودخارجوصرف
مقابلهباکروناشد.بنابراینشکینیستکهاعتباراتبسیاریدیگرازطرحهایسالمتنیزدرسال
گذشتهتغییرمسیردادهوتسلیمکروناشدهاستواینیعنیدولتسیزدهمکارسادهایبرایمدیریت
اینحوزهنخواهدداشت.
بماند که دولت آینده در کنار تسریع واکسیناسیون عمومی ،باید برای برخی سواالت و ابهامات
شکلگرفته در ذهن مردم نیز پاسخهایی آماده کند ،هرچندکه مسئولیت پاسخگویی آن با دولت
فعلیباشد.ابهاماتیدربارهسیاستگذاریهاینامتمرکز،جدینگرفتنمحدودیتها،وعدههای
مکرردربارهواکسنکهتقریباتعدادزیادیازآنمحققنشد،تعللهایاحتمالیدرثبتسفارشخرید
واکسنهاوهمچنینجلوگیریازحضورفعالبخشخصوصیدر وارداتواکسن و....

