اجتماعی

پنجشنبه  23دی  13. 1395ربیع الثانی .1438شماره 19446

 100هزار تخت بیمارستانی
کم داریم

فارس-قائممقام وزیر بهداشت با بیان اینکه  100هزار تخت بیمارستانی کم داریم ،افزود 57 :درصد از تختهای کشور فرسوده و غیرقابل
بازسازی است.حریرچی گفت :تا قبل از طرح تحول سالمت به ازای هر هزار نفر یک و نیم تخت بیمارستانی داشتیم که در عرض سه سال هم
اکنون  128هزار تخت بیمارستانی داریم که به یک و هفت دهم تخت بیمارستانی رسیده است.

دریچه

غرق در شور

غرق در شور و هیجان است .یک لحظه هم نمی تواند از
فکر سرعت جدا شود .در آن لباس خوش رنگ که عین
یاقوت زیر نور خورشید می درخشد ،ایستاده در برف؛
استوار و سرزنده .انگار نه انگار که زمستان است .سرعت،
برف ،هیجان و اسنوبورد؛ شده همه دنیایش.می گویم:
نمیترسی؟ میگوید:عاشقباشیوترسو!میشودمگر؟!

خواندنی های رسانه ها

 3عامل اصلی شیوع اعتیاد

زمانی اولین مصرف تا بیخانمانی به شدت کاهش یافته است
فاصله
ِ

پژوهشگران اعتیاد مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد
دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی گفت:سن  ۱۷تا ۲۲سالگی،
بیشترین سن شروع و ۲۵تا ۳۵سالگی بیشترین شیوع وابستگی به
سوءمصرفمواددرکشوراست.بهگزارشخراسانبهنقلازخبرگزاری
مساح ،درمانگر و پژوهشگر اعتیاد ،مرکز تحقیقات سوء
مهر ،امید ّ
مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با
تشریح سه عامل اصلی بروز اعتیاد در جامعه گفت :معضل اعتیاد وبروز
آن معموال ناشی از جمع شدن عوامل بسیاری در هریک از سه محور
اصلی است .درواقع برای اعتیاد در افراد سه عامل اصلی را می توان
برشمرد  .۱:عوامل زیستی مثل خصوصیات ژنتیک ،عوامل روانی مثل
وقایع پرنقش زندگی ،افسردگی ،اضطراب .۲،خصوصیات شخصیتی
و رفتاری از جمله عزت نفس اندک ،خویشتنداری ضعیف ،خلقوخو،
ضعف مهارت های مقابلهای و .۳ ،...عوامل اجتماعی (مثل خانواده،
مدرسه ،ارتباط با همساالن ،تاثیرات محیطی و اجتماعی برآمده از
سرمایههای اجتماعی جامعه و)...وی گفت  :فقر ،بیکاری ،مهاجرت،
حاشیهنشینی،زندگیهایقومیوقبیلهای،نبودوکمبودسرمایههای
اجتماعی مثبت  ،نبود و یا کمبود زمینههای مناسب در جهت افزایش
ِ
نشاط اجتماعی ،خانواده های پرتنش ،در دسترسبودن مواد و ...

شهر گمشدهای که در جنگل پیدا شد
ی��ک ت��ی��م تحقیقاتی
آم��ری��ک��ای��ی م��وف��ق به
کشفیکشهرگمشده
درجنگلهایاستوایی
ماسکیتیادرهندوراس
ش���د ک���ه از ق���رن 16
متروکه شده بود .این
شهر از قرن  16توسط
ساکنان خود که خرافاتی بودند و خیال میکردند که هجوم
اروپاییها به آمریکا در آن قرنها نفرینی از سوی خداست،
خالی شد و در جنگلهای انبوه و بارانی مخفی مانده بود تا
این که این تیم تحقیقاتی بعد از ماجراجوییهای خود در
این جنگلها توانستند آن را دوباره پیدا کنند.

فراری دادن شوهر زندانی در چمدان
زن جوان ونزوئالیی هنگامی که قصد داشت شوهر خود را
درون چمدانی صورتی رنگ از زندان فراری دهد بازداشت
شد .سنگینی چمدان هنگام حمل سبب شد تا ماموران
زندان به این زن مظنون شوند و او را دستگیر کنند .بنا بر
اطالعات منتشر شده زن مجرم  25ساله به زندان " خوزه
آنتونیو" در ونزوئال رفته تا با شوهرش مالقات کند  .شوهر
این زن با همدستی وی خود را درون چمدان صورتی رنگی
پنهان کرده است اما نقشه این زن و شوهر ناکام ماند و این
زوج بازداشت شدند.

ازجمله مشکالت اجتماعی هستند که میتوانند سببساز آسیبهای
اجتماعی و البته اعتیاد شوند .متاسفانه دنیای امروز به رغم حرکت
بهسوی دهکده جهانی و از میان برداشته شدن مرزبین کشور ها ،انزوا
و تنهایی بیشتری را برای نسل جدید فراهم کرده و حضور در شبکههای
اجتماعی و فضای مجازی موجب تضعیف روحیه جمعپذیری شده
است .به گفته این پژوهشگر مسائل اجتماعی افراد انزواطلب ،معموال
ارتباطات و مشارکت های اجتماعی ضعیفی دارند و تعلق خاطر زیادی
به خانواده و ...ندارند ،در نتیجه بیشتر در معرض آسیب خواهند بود.
قوانین ،سنت ها و رسوم از طریق خانواده ،همسایه ،اطرافیان و بخش
های مختلف جامعه فرد را کنترل میکند و هرچه تعلق به این واحدها
بیشتر باشد ،کنترلپذیری بیشتر است .کنترل و نظارت اجتماعی
ابزار مهمی در مصون داشتن افراد از آسیب های اجتماعی است.امید
مساح با بیان این که طبق ردهبندی سازمان جهانی بهداشت ،ایران
در رتبه  ۱۱۴در زمینه شادی قرار دارد و آمار باالی افسردگی و مصرف
مواد محرک و مشروبات الکلی و حتی مواد مخدر ،هشدارو نشانهای
از این موضوع ،است گفت .:نشاط و شادی واقعی و جمعی از عوامل
محافظتکننده قوی در برابر اعتیاد است.

...

از میان خبرها
بنیاد برکت  100میلیارد ریال
به زوج های نابارور اختصاص داد
بنیاد برکت با تخصیص  100میلیارد ریالی آرزوی بچهدار
شدن زو جه��ای نابارور در مناطق محروم را که به دلیل
مشکالت مالی توانایی تأمین هزینههای درمان خود را
ندارند ،به واقعیت تبدیل کرد.بنیاد برکت وابسته به ستاد
اجرایی فرمان حضرت ام��ام(ره) طرح درم��ان ناباروری
زوجهای جوان در مناطق محروم کشور را در دستور کار
خود قرار داده است.
بنیاد برکت تالش دارد با این اقدام به تحقق سیاستهای
کلی جمعیت که در سال  93از سوی رهبر معظم انقالب
ابالغ شده ،کمک کند.سه بند از  14بند این سیاستها
به حمایت و کمک به زو جه��ای نابارور و توانمندسازی
آنان برای تحکیم خانواده اختصاص دارد .ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) از طریق بنیاد برکت زمینه اجرای
این سیاستها را در قالب طرح «برکت خانواده» با هدف
حمایت از درمان زوجهای نابارور مناطق محروم دنبال
میکند.برنامهریزی برای انجام این کار از دی سال 93
ش��روع و از ف��روردی��ن س��ال  94ای��ن ط��رح بهطور رسمی
عملیاتی شد.براساس این طرح بنیاد برکت برای هر زوج
نابارور  50میلیون ریال کمک درمانی در نظر گرفته است.
این بنیاد وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
ب��رای تحقق ای��ن موضوع تاکنون  100میلیارد ریال
اختصاص داده است.تاکنون  4250زوج نابارور براساس
این طرح شناسایی شدهاند و درمان  1602نفراز آنان آغاز
یا انجام شده که حاصل آن ثبت  125فقره بارداری و تولد
 400نوزاد بوده است.در همین حال بنیاد برکت از زوجها
تا زمان زایمان و حتی پس از آن اگر خودشان یا نوزادشان
نیاز به درمان داشته باشند ،حمایت میکند  .بنیاد برکت
با تشکیل کارگروهی مشترک با واحد خانواد ه وزارت
بهداشت ،اق��دام به طراحی و تهیه دستورالعمل نحو ه
شناسایی و ارجاع زوجهای نابارور ساکن در مناطق محروم
و کمتر توسعهیافته کشور از طریق شبکههای بهداشت
و درم��ان روستایی و معرفی آنان به مراکز معتبر درمان
ناباروری کرده است.بنیاد برکت در راستای رهنمود مقام
معظم رهبری در  20آذر ماه سال  13866از سوی ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تأسیس شد تا به عنوان
مجموعهای برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و
انجام امور عامالمنفعه ،در مناطق محروم و کمتر توسعه
یافته فعالیت کند.

گ��روه اجتماعی -نماینده ولی فقیه در ام��ور حج و زی��ارت درب��اره دع��وت سعودی ها از
کشورمان برای حضور در مناسک حج تمتع امسال گفت :هیئت ایرانی پنجم اسفندماه
به عربستان سفر میکند .حجت االسالم والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر گفت :ان
شاءا ...در همان تاریخی که مقامات عربستان اعالم کرده اند هیئت ایرانی برای مذاکره
به کشور عربستان سفر خواهد کرد .روابط عمومی بعثه مقام معظم رهبری با اعالم این
خبر اظهار امیدواری کرده است که بتوانند مواضع خود را در این دیدار تشریح و به نتیجه
مشخص دست پیدا کنند.گزارش خراسان حاکی است که هفته گذشته خبری منتشر
شد که وزارت حج عربستان به منظور تنظیم مناسک از حدود 80کشور دعوت کرده تا در
همایشی به این منظور شرکت کنند که در این میان از جمهوری اسالمی ایران نیز دعوت
کرده است .وی سه شنبه اعالم کرد که به این دعوت پاسخ خواهند داد .وی البته گفته
بود :متن این دعوت نامه با دعوت نامههای گذشته خیلی تفاوت ندارد و با توجه به محورهای
مد نظر ،جمهوری اسالمی ای��ران در روزه��ای آینده پاسخ آن را ارس��ال خواهد کرد.وی
لزوم سرعت بخشیدن به فعالیت کمیتههای کارشناسی برای مشخص کردن محورهای
مذاکرات و نکات مد نظر برای حج گ��زاری زائ��ران ایرانی را خواستار و ی��ادآور شده بود:
تمامی امور مرتبط با حج از جمله اسکان ،تغذیه ،امور پزشکی ،حمل و نقل و امنیت حجاج،
مسائل بانکی و کنسولی و ...باید به سرعت کارشناسی و راهکار مناسب اندیشیده شود.

زمانی اولین مصرف تا بیخانمانی به ش��دت کاهش
▪ ▪فاصله
ِ
یافته است

...



کودکان

...



بهزیستی

توزیع تبلت بین محصالن نیمه بینا

مهدهای کودک ستاره دار می شود

رئ��ی��س س��ازم��ان آم���وزش و پ���رورش ک��ودک��ان
استثنایی گفت :در سال گذشته و در دو نوبت
ح��دود یک ه��زار تبلت ب��رای دان�شآم��وزان نیمه
بینا در نظر گرفتیم .به گزارش خبرگزاری فارس
مجید قدمی رئیس سازمان آم��وزش و پرورش
کودکان استثنایی در خصوص فعالیتهای انجام
شده برای دانشآموزان نیمه بینا اظهار کرد :در
سال گذشته و در دو نوبت حدود یک هزار تبلت
برای دانشآموزان نیمه بینا در نظر گرفتیم که
تعداد این تبلت ها به هزار عدد می رسد.

معاون اجتماعی س��ازم��ان بهزیستی کشور با
تاکید بر افزایش کیفیت خدمات مهدهای کودک
اظهار کرد :قرار است مهدهای بیشتری از نظر
نوع کیفیت خدماتشان با گرفتن ستاره  ،درجه
بندی شود .به گزارش ایرنا ،حبیب ا ...مسعودی
فرید گفت :هم اکنون ،مهدها از بدون ستاره تا
سه ستاره در کشور فعالیت می کنند که تعداد
مهدهای کودک سه ستاره در کشور خیلی کم
است و فقط هزار مهد از  17هزار مهد کودک در
کشور سه ستاره است.

رکورد عجیب شکستن  45نارگیل با سر
رشید نسیم  30ساله
اهل کراچی پاکستان
موفق شد با شکستن
 43نارگیل ت��ازه فقط
با استفاده از سر خود،
آن ه��م در ی��ک دقیقه
صاحب رکورد جهانی
گینس شود.نسیم که
به مدت چند سال است در رشته رزمی کاراته فعالیت دارد،
بعد از ثبت رکورد خود گفت که او برای ثبت این رکورد بیش
از شش سال بود که تمرین میکرد و در نهایت با این کار
موفق شد که نام خود را وارد کتاب رکوردها کند.

هیئت ایرانی  5اسفند برای مذاکرات
حج به عربستان میرود

...

بنیاد شهید



...

بهداشت

ایثارگران تحت پوشش بیمه عمر و
حوادث قرار دارند

 ١٧تا  ۲۵سالگی ؛ بهترین زمان برای
جراحی دندان عقل

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور
ایثارگران گفت :تمام جانبازان ،آزادگان و خانواده
های معظم شهدا تحت پوشش بیمه عمر و حوادث
قرار دارند .مهدی ایزدی ،با بیان این که بر این
اساس  50درصد حق بیمه توسط بنیاد شهید و
بقیه توسط خود ایثارگر بیمه پرداخت می شود،
افزود :تعداد  260هزار تنی که از بنیاد ،حقوق
دریافت نمیکنند نیز باید برای پرداخت حق بیمه
سهم خود اقدام کنند.

دبیر علمی بخش جراحی دهان گفت  :جراحی
دندان عقل در  ١٧تا  ۲۵سالگی و برای افرادی
پیشنهاد می شود که تاج دندان آن ها تشکیل یا
قسمتی از آن یا تمام تاج در داخل حفره دهان
مشهود شده است .جهانگیرنیا افزود  :در سنین
باالی  ۳۰سال اگر دندان عقل عفونت نداشته
باشد ممکن است از دهان خارج نشود اما اگر نیاز
به جراحی باشد  ،باید دندان پزشکان متبحر یا
متخصصان جراحی دهان اینکار را انجام دهند.

...

گزارش خبری
تبعات یک مصوبه؛

پزشکان نخبه از بخش دولتی خارج می شوند؟

نایبرئیسکمیسیونبهداشتودرمانمجلسباانتقاداز
منع فعالیت همزمان پزشکان دولتی در بخش خصوصی،
گفت :با اجرای این قانون حدود  ۱۷هزار عضو هیئت
علمی از دانشگاه ها خارج می شوند .به گزارش خراسان
به نقل از خانه ملت ،محمدحسین قربانی با اش��اره به
تصویب قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان دولتی
در بخش خصوصی در برنامه ششم ،گفت :به نظر می رسد
با این مصوبه مشکالتی برای جامعه و نخبگان کشور به
وجود آید ،پس نباید پزشکانی را که به صورت تمام وقت
سال هاست در بخشهای دولتی مشغول به کار بودند و
همزمان در مطب های خود نیز فعالیت میکردند از ادامه
کار درمطب منع کرد .وی با اشاره به این که با اجرای این
قانون حدود  ۱۷هزارعضو هیئت علمی از دانشگاه ها
خارج می شوند ،افزود :همچنین در حدود ۵۰تا ۶۰هزار
مطب تعطیل می شود و نمیتوان با توجه به فراهم نبودن
زیرساخت ها استادان و پزشکان را مجاب به فعالیت
صرف در بیمارستان های دولتی کرد.قربانی تاکید کرد:
با اجرای این قانون افت تحصیلی ،آموزشی و تحقیقاتی
به وجود می آید زیرا اکثر پزشکان به بخش خصوصی وارد
میشوند ،در چنین شرایطی به طور حتم افراد نخبه در
بخش دولتی نخواهند ماند بنابراین به ناچار باید به دنبال

افرادی رفت که سطح علمی پایین تری دارند؛ از این رو
تمام تالش بر این است که تبصره  ۲مربوط به این ماده را
احیا کنیم به طوری که پزشکان عمومی و دندان پزشکان
از این قانون مستثنی شوند و فعالیت مطب استادان و فوق
تخصصان با نظر دانشگاه های علوم پزشکل مجاز اعالم
شود.وی با بیان این که نمی توان استادی با سابقه فعالیت
بسیار در دانشگاه ها را از فعالیت در بخش خصوصی منع
کرد ،گفت :هرچند دیگر افراد دستگاهها را می توان از
فعالیت در شغل دوم محروم کرد اما پزشکان را نمی توان
در این قانون قرار داد؛ بنابراین یا باید تغییراتی در این
قانون در صحن علنی مجلس ایجاد شود یا این که به طور
حتم شورای نگهبان به این موضوع ایراد خواهد گرفت.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان
این که مناطق محروم مد نظر در این قانون باید تعریف
شود ،افزود :برای مناطق محروم تعریف مشخصی باید
ارائ��ه شود ،زیرا ض��رورت حضور متخصصان در مناطق
محروم با مناطق محروم توسعه ای متفاوت است .به عنوان
مثال در یک شهر نیاز به نیروی فوق تخصص چشم وجود
دارد و نمی توان افراد را پس از حضور در این مناطق از
فعالیت در بخش خصوصی منع کرد ،بنابراین مناطق
محروم را باید از این قانون حذف کرد.

...

دستچین
نگرانی بینالمللی از افراط و تفریط
در مصرف دارو
ایسنا -کارشناسان معتقدند :افراط و تفریط در مصرف
دارو و اس��ت��ف��اده از خ��دم��ات درم��ان��ی در سطح جهان
نگرا نکننده اس��ت .کارشناسان در بررسیهای انجام
گرفته در سراسر جهان دریافتند که مصرف ناصحیح
داروها و خدمات درمانی و افراط و تفریط در بهرهمندی از
آنها عالوه بر آن که آسیبزننده است ،موجب به هدر رفتن
منابعنیزمیشود.اینبررسیکهتوسطتعدادیکارشناس
بینالمللی انجام گرفت ،حاکی است که میزان جراحی
سزارین در جهان در حال افزایش است؛ در حالی که اغلب
زنان ب��اردار نیازی به انجام این عمل ندارند و میتوانند
زایمان طبیعی داشته باشند .به گ��زارش خبرگزاری
رویترز ،کارشناسان میگویند :یک تراژدی مشترک هم
در کشورهای فقیر و هم در کشورهای ثروتمند ،استفاده از
فناوریهای گران قیمت و گاهی بیتاثیر است در حالی که
راهکارهای موثر و کمهزینه اغلب نادیده گرفته می شود.

هزینه ساالنه یک تریلیون دالری استعمال
دخانیات در جهان

مساحباتاکیدبراینکهبراساس پژوهشهایاخیر کاهشنامحسوسی
در سن شروع اولین مصرف در افراد مصرفکننده وجود دارد گفت:
این رقم درباره مواد مختلف و مصرفکننده ها  ،مصرف دائمی بودن
یا مقطعی  ،متغیر است؛ ولی آن چه مسلم است سن شروع بیشتر
۱۷تا ۲۲سالگی و سنین 25تا ۳۵سالگی بیشترین آمار وابستگان به
زمانی اولین مصرف
سوء مصرف مواد در کشور را دارد از طرفی فاصله
ِ
تا بیخانمانی یا به اصطالح کارتنخوابی به شدت کاهش یافته و
این بهمعنای لزوم تقویت و گسترش برنامههای کاهش آسیب است.
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نحوه استعالم اصالت فرآوردههای دارویی
باید در تبلیغات لحاظ شود
رئیس سازمان غذا و دارو در ابالغیه ای ،تمام شرکت های
تولیدکننده و وارد کننده فرآوردههای داروی��ی ،مکمل،
داروهای طبیعی ،غذایی و آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی
و تجهیزات پزشکی را به لحاظ کردن نحوه استعالم اصالت
این فرآوردهها در تبلیغات ملزم کرد .دراین ابالغیه آمده
است :اطالع رسانی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان،
متخصصان و عموم جامعه در خصوص مخاطرات و اهمیت
موضوع و نحوه کسب اطمینان از اصالت ف��رآورده های
مصرفی از وظایف قانونی و مسئولیت های اجتماعی همه
ذی نفعان و به ویژه شرکت های صاحب فرآورده است.

جمعآوری  ۳۴میلیارد زکات در استان تهران

تسنیم گزارش داد:

توزیع شیر ویژه مدارس درهواپیما!

درحالی پس از گذشت حدود چهار ماه به دلیل کمبود
منابع مالی سرانجام از هفته گذشته توزیع شیر در برخی
مدارس کشور از جمله استان تهران آغاز شده که یکی از
ایرالینهای داخلی اقدام به پذیرایی از مسافران با این
نوع شیر در پروازهای خود کرده است.یکی از شرکتهای
هواپیمایی داخلی در پذیرایی از مسافران خود از شیر
ویژه م��دارس که جمله "غیرقابل ف��روش" روی آن درج
شده ،استفاده کرده است .این نوع شیر معموال از ابتدای
شروعسالتحصیلیبهرایگاندراختیاردانشآموزانپایه
ابتدایی قرار میگیرد.با این حال مشخص نیست چگونه
این ایرالین به سهمیه شیر دانشآموزان دست پیدا کرده
است .شاید شیر ویژه مدارس به رایگان در اختیار این
ایرالین قرار گرفته در صورتی که شرکتهای هواپیمایی
بابتارائههرگونهسرویسدرپروازهاهزینههایمربوطهرا
از مسافران دریافت کردهاند.اکثر شرکتهای هواپیمایی
داخلی برای پذیرایی از مسافران با شرکتهای کترینگ
قراردادهایی را امضا میکنند و شرکت احتمالی طرف
قرارداد این ایرالین داخلی باید درباره توزیع شیر ویژه
مدارس در پروازها پاسخ گو باشد.مدیرکل برنامه و بودجه
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه توزیع شیر رایگان
در مدارس  15استان کشور نیز در دست اقدام است،

روی��ت��رز -نتایج یک مطالعه آم���اری نشان میدهد که
استعمال دخانیات در سال جان حدود شش میلیون نفر را
گرفته و بیش از یک تریلیون دالر آمریکا برای اقتصادهای
جهان هزینه دارد.در ای��ن بررسی آم��ده اس��ت مصرف
محصوالت دخانی به مرگ شش میلیون نفر در سال که
عمدتا از کشورهای در حال توسعه هستند منجر میشود و
همچنین بیش از یک تریلیون دالر هزینههای مراقبتهای
بهداشتی و از بین رفتن قدرت تولید و بهرهوری را به دنبال
دارد .دکتر اولگ چستنوف ،معاون بیماریهای غیر واگیر
و سالمت روان سازمان جهانی بهداشت گفت :تنباکو دلیل
اصلی بیماریهای غیرواگیر از جمله بیماریهای قلبی،
سرطان و دیابت است .چنین بیماریهای قابل پیشگیری
عامل وقوع حدود  ۱۶میلیون مرگ زودهنگام (پیش از ۷۰
سالگی) در سراسر جهان در مدت یک سال است.

فارس -مدیرکل کمیته ام��داد استان تهران با اش��اره به
تحقق  ۵۷درصدی برنامه در حوزه زکات گفت :برنامههای
متنوعی برای فرهنگسازی و احیای زکات مانند تبلیغ
چهره به چهره با حضور در بین ک��ش��اورزان،دام��داران و
باغداران انجام شده است.محسن ولیئی افزود :در هشت
ماهه امسال نیز  34میلیارد ریال زکات در کمیته امداد
استان تهران جمع آوری شده است که  19میلیارد و 500
میلیون ریال از این مبلغ در قالب فطریه پرداخت شده و بقیه
آن زکات واجب و مستحبی است.

افزایش عینکسازیهای غیر مجاز در کشور
افزود :باید از ابتدای سال تحصیلی تا پایان آن شیر در
مدارس توزیع شود .با توجه به این که تابع ضوابط بودجه
دولت هستیم لذا تا تأمین اعتبار مربوط به شیر مدارس
صبر کردیم؛ با اعتبار مصوب کنونی ،بدهی و مطالبات
مربوط به شیر مدارس را که از سال گذشته باقی مانده
بود پرداختیم و بخشی هم به تامین اعتبار برای توزیع
شیر در مدارس اختصاص یافت.منصور مجاوری با اشاره
به اعتباراتی که برای توزیع شیر رایگان در مدارس در
نظر گرفته شده است ،گفت :اکنون  650میلیارد تومان
اعتبار از محل هدفمندسازی یارانهها و ردیف بودجه
عمومی دولت برای تأمین شیر رایگان مدارس اختصاص
داده شده و به هر میزان که از این اعتبار در اختیار آموزش
و پرورش قرار گیرد ،شیر توزیع میشود.

خراسان-دبیر اجرایی سمینار پاراکلینیک در اپتومتری
با اشاره به افزایش فعالیت عینکسازیهای غیر مجاز در
کشور گفت :از متولیان نظام سالمت ،یاری میطلبیم تا
شاهد به بازی گرفته شدن سالمت بینایی مردم توسط
مراکز غیر مجاز نباشیم.طیبه دوابی در آستانه برگزاری
سمینار پاراکلینیک در اپتومتری با عنوان این مطلب که ما
شاهد مهاجرت نخبگان اپتومتریست به کشورهایی مثل
کانادا و استرالیا هستیم ،افزود :مشکالت حرفه ای در این
رشته و عدم احساس امنیت شغلی و چالشهای موجود
و ورود افرادی بدون کنکور به رشته اپتومتری و نیز عدم
حمایت بیمه ها از خدمات اپتومتری عالوه بر تضییع حقوق
اپتومتریست ها و بیماران ،برخالف تمام مقررات و منطق
حاکم بر امور حرفه ای در وزارت بهداشت است.

...
خبر

نرخ رشد تعرفه های درمانی درمرحله پایانی
دانش پور -سرپرست دفتر بیمههای سالمت وزارت رفاه
گفت :تمام استعالمهایی که برای تعیین تعرفهها نیاز
بوده انجام شده و اکنون در مرحله جمعآوری اطالعات
هستیم و هنوز زود است درباره رشد نرخ آن اظهار نظر
شود.کاظم میکائیلی اظهار کرد :برای تعیین تعرفههای
درمانی سال  96ابتدا باید استعالمهای خاصی از مراکز
ذیصالح بگیریم .به همین منظور از بانک مرکزی برای
نرخ تورم سال از معاونت وزارت کار برای مطلع شدن
از میزان رشد حداقلی حقوق و دستمزد ،از سازمان
برنامه و بودجه درباره رشد سرانه در سال آینده و میزان
رشد بودجه ،از سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده
اصلی صنف و از وزارت بهداشت به عنوان ارائه کننده
خدمات بستری استعال م صورت گرفته و پاسخ آن ها
دریافت شده است.وی با بیان این که اکنون در مرحله
جمعآوری اطالعات هستیم اف��زود :بعد از این مرحله
جلسات کارشناسی حول محور مسائلی مانند تورم و
رشد حداقلی حقوق برگزار و برای تعرفهها تصمیمگیری
میشود .وی خاطرنشان کرد :در شرایطی که دولت و
بیمهها بدهکار هستند و شاهد افزایش هزینهها هستیم
عمال رشد تعرفهها بسیار مشکل اس��ت.در عین حال
معاون نظارت و برنامهریزی نظام پزشکی نیز با بیان این

که میزان افزایشنرختعرفه ها از طریق شورایعالی نظام
پزشکی کارشناسی و اعالم شده است به خراسان گفت:
هم اکنون منتظر هستیم تا وزیر رفاه به عنوان رئیس
دبیرخانه شورای عالی بیمه دستور تشکیل جلسه دهد تا
قبل از پایان سال طبق بند ه ماده  38قانون برنامه پنجم
وضعیتتعرفههامشخصشود.ویخاطرنشانکرد:نرخ
تورم در حوزه بهداشت ودرمان از نرخ حوزه عمومی کشور
بیشتر است و این مسئله باید در افزایش تعرفه ها در نظر
گرفتهشود.درخورذکراستتعرفههایدرمانیسال95
که توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه ابالغ شد در بخش
دولتی و عمومی و در حوزه خدمات درمانی مختلف از 5تا
 23درصد رشد داشت.
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