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راه اندازی ساالنه  50بیمارستان
صحرایی در مناطق مرزی و کم برخوردار

فارس  -رئیس بسیج جامعه پزشکی گفت :ساالنه حدود  50بیمارستان صحرایی در مناطق مرزی و کم برخوردار ،به منظور
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به بیماران نیازمند راهاندازی میشود.محمد رئیسزاده اظهار کرد :در  5سال اخیر
حدود  11میلیون خدمت رایگان بهداشتی و درمانی توسط اعضای بسیج جامعه پزشکی ارائه شده است.

دستچین
جایزه جهانی انرژی به "طرح فاضالب
تهران" رسید
خبرگزاری صداو سیما -جایزه جهانی انرژی در
بخشآببهعنوانیکیازمهمترینجوایزبینالمللی
به طرح فاضالب تهران رسید .شانزدهمین دوره
جایزه جهانی انرژی که صبح دیروز در برج میالد
برگزار شد در بخش آب جایزه ویژه خود را به صورت
مشترک به طرح فاضالب تهران از ای��ران و طرح
تامین آب شرب کشور تانزانیا اختصاص داد.

سردارکمالی:درمقابلطرح"کاهش
سنواتغیبتمشموالنغایببه ۵سال"
خواهیمایستاد
ایلنا -جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای
مسلح با بیان اینکه در مقابل طرح "کاهش سنوات
غیبت مشموالن غایب به  ۵سال" خواهیم ایستاد
گفت :اجرایی نشدن پیشنهاد دول��ت مبنی بر
کاهش سنوات غیبت مشموالن غایب به  ۵سال را
به صورت کامال قانونی از طریق شورای نگهبان و
مجلس پیگیری خواهیم کرد.

تصمیمگیریدرموردحج۹۵منوطبهرفع
تناقضاترفتاروگفتارسعودیهاست
مهر-رئیسسازمانحجوزیارتگفت:تصمیمگیری
درموردحج ۹۵منوطبهرفعتناقضاترفتاروگفتار
سعودیهاستوتاآنزمانبرنامهریزیهایخودرابر
اساسجدولزمانبندیادامهمیدهیم.

 10شورای آموزش و پرورش برتر
کشور تجلیل شدند
فارس  10 -شورای آموزش و پرورش برتر کشور
دیروز با حضور وزی��ر آم��وزش و پ��رورش در سالن
همایشهایصداوسیماتجلیلشدند.برگزیدگان
ش��وراه��ای آم���وزش و پ���رورش ب��ه ترتیب شامل
شهرستانهای استان تهران ،فارس ،ایالم ،یزد،
کهگیلویهوبویراحمد،همدان،گیالن،شهرتهران،
کردستان و گلستان هستند.

آمپول «هپارین» درجعبههای«رانیتیدین» درحالجمعآوری است
دانش پور  -مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر
سازمان غذا و دارو ،درباره اشتباه رخ داده در بسته
بندی آمپول "هپارین" در جعبههای" رانیتیدین" با
اشارهبهاینکهایندارودرحالجمعآوریاستگفت:
تاکنونهیچگزارشینسبتبهمصرفاشتباهیاین
دارو ها نداشته ایم .دکتر اکبر عبدالهی اصل در
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گفتوگوباخراساناظهارکرد:ازروزیکشنبههفته
جاریازطریقاعالمدانشگاهخراسانرضویمتوجه
جابهجاییدرقراردادنآمپولهایتزریقیهپارین
با رانیتیدین در جعبه شدیم که نسبت به پیگیری
موضوع اقدام کردیم و بالفاصله از سوی کارخانه
توزیع دارو و سازمان غذا و دارو این موضوع را ریکال

(فراخوان دارو در نقطه توزیع یا عرضه) کردیم.وی
ادامهداد:بهاحتمال 90درصدایناقدامبهصورت
عمدی و توسط یکی از کارگران که از محل کار خود
شاکی بوده  ،صورت گرفته است .مدیرکل نظارت
بردارووموادمخدرسازمانغذاوداروباتاکیدبراین
که تا کنون گزارشی از این که دارو به صورت اشتباه
مصرف شده باشد نداشته ایم گفت :تنها گزارش
رسمی ما نسبت به توزیع این دارو به این شکل ،از

شهرمشهدوازیکداروخانهبودهاستوازهیچشهر
دیگریچنینگزارشینداشتهایم.ویافزود:شرکت
دارو پخش پیگیر جمع آوری داروهای توزیع شده
است که با توجه به وجود سیستم رهگیری درحال
جمعآوریآنهاهستند.ضمنآنکهعالوهبراطالع
رسانیانجامشده،بخشهایتزریقاتنیزبهصورت
ویژه از موضوع آگاه شدهاند تا با دقتی دوچندان
از مشکالت احتمالی جلوگیری به عمل آورن��د.

وزیر بهداشت:

گردش مالیحوزه سالمت 2برابر نفت وگازاست

پیشنهاد نوبخت برای تشکیل مثلث وزارت بهداشت ،سازمان مدیریت و سرمایه گذاران داخلی با هدف جلب حمایت از بخش سالمت
وزیر بهداشت با بیان اینکه حوزههای زیادی در بخش سالمت برای
سرمایهگذاری بخش خصوصی وجود دارد ،گفت :همه شرکت های
دنیا طی  20سال گذشته به سمت سرمایهگذاری در حوزه سالمت
آمدهاند ،زیرا سرمایه در گردش این حوزه بیش از دو برابر سرمایه در
گردشنفتوگازاست.بهگزارشایسنا دکترسیدحسنهاشمیدر
اولینهمایشملیمعرفیفرصتهایسرمایهگذاریدرحوزهسالمت
با بیان اینکه حوزههای زیادی در بخش سالمت برای سرمایهگذاری
بخش خصوصی وجود دارد ،گفت :برای اینکه بدانیم سرمایهگذاری
در این حوزه منطقی است ،باید نگاهی به شرکت های موفق دنیا
بیندازیم .همه این شرکت ها مانند سونی ،توشیبا و ...طی  20سال
گذشتهبهسمتسرمایهگذاریدرحوزهسالمتآمدهاند،زیراسرمایه
درگردشاینحوزهبیشازدوبرابرسرمایهدرگردشنفتوگازاست.
بنابرایناگربتوانیمدرحوزههاییازبخشبهداشتودرمانکهفرصت
سرمایهگذاریوجوددارد،اینکارراانجامدهیم،بسیارمناسبخواهد
بود.وی سرمایهگذاری در حوزه سالمت را منطقی و سودآور خواند
و از سرمایهگذاران خواست در کنار سرمایهگذاری در دیگر حوزهها،
در حوزه سالمت نیز سرمایهگذاری کنند؛ چراکه ریسکپذیری این
حوزه کمتر است و همه پروژهها تعریف شده و کامال توجیه اقتصادی
دارن��د.وزی��ر بهداشت گفت :متاسفانه در ح��وزه سالمت به دالیل
مختلفعقبماندگیهاییوجودداردکهناشیازعدمتعریفصحیح
برای حضور سرمایهگذاران اعم از داخلی و خارجی است .ما سالها
در حوزههایی مانند برق ،گاز ،مخابرات و ...رنج میبردیم؛ چراکه
میخواستیمهمهکارهارادولتانجامدهد،اماباورودبخشخصوصی
بهاینحوزههادیدیمکهبرایمردمآسایشایجادشدوسرمایهگذاری
در این حوزهها معنیدار شد .وزیر بهداشت گفت :همه فکر میکنند
حوزهسالمتبرایصاحبانآناستودراینحوزهانحصارهادردست
پزشکانودولتبودهاست.بخشعمدهمشکلمامتقاعدکردنکسانی
استکهمعتقدندحوزهسالمتحوزهایحاکمیتیاستودولتباید

همهمنابع،هزینههاوسرمایهگذاریهایاینحوزهرادراختیاربگیرد
وبایدبگویمبهنوعینگاهدراینحوزه،نگاهیسوسیالیستیبهخدمات
است.تقریبادردنیاکشوریرانمیشناسمکهبهمردماینگونهخدمات
ارائهکندونظامسالمتموفقیهمداشتهباشد.
▪▪مدلمنسوخادارهبیمارستانهایخصوصیدرایران

وی افزود :در زمینه بیمارستان و خدمات نیز همینطور است .البته
مدلیکهمادربخشپزشکیوباپولپزشکانانجاممیدهیم،ممکن
است اقتصادی نباشد؛ چراکه برای این کار وامهایی با سود  30تا
 40درصد میگیریم و بعد بیمارستان می سازیم و بخش عمده آورده
بیمارستانرابهعنوانحقالعملبرمیداریم.ایندرحالیاستکهاین
مدل اداره بیمارستانهای خصوصی سالهاست که در دنیا برچیده
شده است و اکنون مدلی وجود دارد که سرمایهگذار ،سرمایهگذاری
میکند و به ع��دهای حقوق میدهد و مجموع درآم��د بیمارستان از
هتلینگودستمزدبهعنوانبازگشتسرمایهوسودمحسوبمیشود.
وی با بیان اینکه شرکت های بزرگ در دنیا به صورت بیمارستانهای
زنجیرهایسرمایهگذاریمیکنندواینبسیارسودآوراست،گفت:در
تجهیزاتپزشکینیزکمترکشوریرامیشناسمکهدولتتجهیزات
پزشکیراخریداریکند.اینکاریاستکهماهمیشهانجاممیدهیم

ودرمدیریتآننیزبهدلیلعدمنگهداریمناسبیاسوءتدبیر،بسیار
ناکارآمدعملمیکنیم.وزیربهداشتبابیاناینکهدرهمهدنیاتقریبا
تجهیزاتپزشکیرابهصورتخریدخدمتاستفادهمیکنند،گفت:
بنابرایندردنیاکسیبرایدستگاهسیتیاسکنپولنمیدهدوآنرا
خریدخدمتمیکند.درزمینهدیالیزنیزبههمینصورتاست.دیالیز
یکی از حوزههایی است که ما به شدت نیازمند سرمایهگذاری در آن
هستیم؛ چراکه طی  10سال آینده آمار بیماران ما  2برابر می شود و
 50تا 60هزاربیماردیالیزیخواهیمداشت.دردنیابهاینشکلاست
کهبهازایهریکنوبتدیالیز،پولیبهشرکتپرداختوخریدخدمت
میکنند.رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورنیزدراینهمایش
گفت:انتظارمنازاینهمایشایناستکهباتوجهبهضرورتسرمایه
گذاری بخش خصوصی برای رسیدن ایران به جایگاه اقتصادی اول
منطقه،همهاقداماتالزمرابرایجلبمشارکتبخشخصوصیدر
حوزهسالمتفراهمکنیموبادیالوگیکهامروزبینوزارتبهداشتو
سرمایهگذارانانجاممیشود،پیشنهادهایالزمبرایجلبمشارکت
بخش خصوصی در حوزه سالمت در اسرع وقت و حتی تا هفته آینده
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شود و حتما این سازمان از همه
امکاناتوتسهیالتبرایتسریعاینرونددریغنمیکند.
نوبخت افزود :اکنون سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز انتظارات
به حقی دارند که باید با اراده و تدبیر دولت و ایجاد فضای کسب و کار
مناسب فراهم شود .برای این کار پیشنهاد می کنم مثلثی متشکل
از وزارت بهداشت ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سرمایه گذاران
داخلی تشکیل شود تا دستورالعمل های الزم را برای جلب مشارکت
هایمردمیاصالحکنیم.نوبختگفت:سازمانمدیریتوبرنامهریزی
به عنوان دبیرخانه شورای اقتصاد در این زمینه وارد عمل می شود و
هر نوع تسهیالت مالی و اصالحات قانونی الزم را برای جلب سرمایه
گذاری ها در بخش سالمت فراهم می کنیم و بسترسازی های الزم
برایجلباینسرمایهگذاریهاحتمادردولتانجاممیشود.

روی خط رسانه ها
عجیبترین دختر دنیا
مشرق  -پزشکان انگلیسی ،اولیویا فرانس ِ
ورث
هفت ساله را «دختر مصنوعی» مینامند.اولیویا
ف��ران �س ِ
ورث که در هادرزفیلد انگلیس زندگی
میکند ،چیزی از یک َا َبرانسان کم ن��دارد .او نه
گرسنه و خسته میشود و نه حتی درد را احساس
میکند.گرچه اولیویا همانند دیگر همسن و
ساالنش به نظر میرسد ،اما پزشکان او را به خاطر
قابلیتهای منحصر به ف��ردش دختر مصنوعی
ن��ام��ی��دهان��د .او دچ���ار ن��وع��ی اخ��ت�لال عجیب و
کروموزومی است که دانشمندان تا ام��روز حتی
نتوانستهاند نامی برای آن پیدا کنند .نیکی ،مادر
اولیویا میگوید ،دخترش حتی با یک خ��ودرو
تصادف کرده ،اما صدمهای ندیده است.مادر این
کودکهفتسالهادامهمیدهد:اومیتواندسهروز
بدونحتیلحظهای ُچرتزدنفعالیتکندوافزون
بر آن ،حتی نیازی به خوراک ندارد.

گیالنی ها شادترین مردم کشور
مهر  -نشست ک��ارگ��روه اجتماعی و فرهنگی
استانداریتهرانباحضورسیاوششهریور،مدیرکل
اجتماعی استانداری تهران و اعضای کارگروه
برگزارشد.دکترنوفرستی،روانشناسوعضوهیئت
علمی جهاددانشگاهی در این نشست گزارشی از
وضعیتفعلینشاطاجتماعیوراهکارهایافزایش
آن در جامعه ارائه کرد و گفت :در این گزارش آمده
است؛استانتهرانبهعنوانچهارمیناستانازنظر
شادکامی شناخته شده است و استان های گیالن،
بوشهر و گلستان به ترتیب در ردیف اول تا سوم رتبه
شادکامی در کشور قرار دارند.

عزیمتبرخیمسئوالنبهمحلکاربامترو
ایرنا – دیروز برخی مسئوالن به مناسبت روز هوای
پاک  ،در اقدامی نمادین برای حضور در محل کار
خود از مترو استفاده کردند .علی اکبر صالحی
رئیس س��ازم��ان ان��رژی اتمی وعلی جنتی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی روز سه شنبه برای حضور
در محل کار خود از مترو استفاده کردند.
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