جامعه

نامگذاری مکانی در پایتخت به نام آیت اهلل هاشمی
رئیس کمیته نامگذاری شورای اسالمی شهر تهران گفت :دوفوریت طرح نامگذاری مکانی در پایتخت به نام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بزودی به صحن شورا ارائه می شود.به گزارش ایرنا ،مجتبی
شاکری از ارائه پیشنهاد طرح دوفوریتی نامگذاری مکانی به نام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در تهران خبر داد و افزود :با بررسی معابر ،میادین و بوستان های شهر تهران ،مکانی به نام این شخصیت
بزرگ نظام نامگذاری خواهد شد.وی با بیان اینکه بطور طبیعی محلی به نام شخصیت هایی که برای نظام زحمت کشیده اند ،نامگذاری می شود ،اظهار کرد :روال نامگذاری ها به اینگونه است که دو
فوریت طرح در صحن علنی شورای شهر مطرح و پس از جانمایی در کمیته نامگذاری و رای اعضای شورا نامگذاری ها انجام می شود.عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد :بعد از خبر ارتحال ایشان
تاکنون شورای شهر جلسه ای نداشته و در اولین جلسه هفته آینده شورا ،طرح دو فوریتی ارائه و تصویب می شود.

ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در مراکز خصوصی و دولتی بررسی شد

گروه جامعه :پزشکان می گویند «محرومیت» ،مسئوالن
می گویند «ساماندهی» .کلماتی که با گذشت  6سال هنوز
نتوانسته اند طرف مقابل را متقاعد کنند .مسئله طرح الیحه
ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در مراکز خصوصی و
دولتی که در برنامه پنجم توسعه تصویب و با مخالفت جامعه
پزشکی روبرو شد و به اجرا درنیامد بار دیگر و در الیحه برنامه
ششم تکرار و این بار نیز با انتقاد جامعه پزشکی روبه رو شد.
تبصره  2بند «د» ماده 32
در یکی از آخرین جلسات کمیسیون تلفیق مجلس شورای
اسالمی ،پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر استثنا
شدن پزشکان از ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش خصوصی و
دولتی به تصویب رسید و به عنوان یکی از بندهای الحاقی به الیحه
برنامه ششم توسعه ،راهی صحن علنی مجلس شد و به تصویب
رسید .موضوعی که پیش از این نیز در آبان ماه سال  89و در زمان
تصویب برنامه پنجم توسعه صورت گرفته بود .در تبصر ه  2بند «د»
ماده  32قانون برنامه پنجم توسعه اینطور آمده بود که« :پزشکانی که
در استخدام پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی ،درمانی دولتی و عمومی
غیردولتی باشند ،مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی،
آموزشی ،درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند.
سایر شاغلین حرف سالمت به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و تصویب هیئتوزیران مشمول حکم این تبصره
خواهند بود.دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان
تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز ،متناسب با قیمت
واقعی تعیین مینماید .کارکـنان سـتادی وزارتخانههای بهداشـت،
درمان و آموزش پزشـکی و رفاه و تامیناجتماعی و سازمانهای
وابسته ،هیئترئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کشور ،روسای بیمارستانها و شبکههای بهداشتی درمانی
مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی ،تشخیصی و آموزشی
نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است».پس
از تصویب قانون ممنوعیت اشتغال پزشکان به صورت همزمان در
 ۲۲بخش خصوصی و دولتی در قانون برنامه پنجم و با ابالغ وزیر
بهداشت ،پزشکان بخش دولتی از فعالیت در بخش خصوصی منع
شدند .بسیاری معتقد بودند تصویب این قانون باعث ساماندهی
پزشکان و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی می شود اما برخی دیگر
آن را محدودیت دانستند .تبصر ه  2بند «د» ماده  32قانون برنامه
پنجم به دلیل مخالفت های صورت گرفته عمال اجرا نشد اما دوباره و
همزمان با بررسی برنامه ششم توسعه مطرح و این بار نیز به تصویب
رسید .تصویب این ماده در روزهای پایانی سال و الحاق آن به برنامه
ششم نیز اعتراضات را برانگیخت.

تبعات یک مصوبه

چه کسی پاسخگوی تبعات مصوبه خواهد بود؟
سيدحسن قاضيزاده هاشمي ،وزير بهداشت در واکنش به این
مصوبه ،در يادداشتي نوشت « :تاكنون هيچ كشوري در دنيا ،نسبت
به غيرمجاز بودن كامل اشتغال دوگانه پزشكان ،قانون وضع نكرده
است .چند كشوري هم كه اشتغال دوگانه را مشروط كردهاند،
زيرساختهاي الزم را به عنوان الزامات مورد نياز قبل از اجرا ،فراهم
ساختهاند .بهحداقل رساندن تفاوت ميان دريافتي پزشكان شاغل
در بخشهاي دولتي و خصوصي ،فراهم كردن امكانات و تجهيزات
ب ه روز براي بخش دولتي ،ايجاد مشوقهاي الزم براي پزشكان
شاغل در بخش دولتي و تصويب قوانين مالياتي براي تنظيم ميزان
دريافتيها در بخش خصوصي از جمله زيرساختهاي الزمي است
كه بايد فراهم باشد .بايد ديد پس از اعمال ممنوعيت كار همزمان
در مراكز دولتي و خصوصي ،چه روي خواهد داد .پاسخ روشن
است؛ مراكز آموزشي و درماني دولتي از اساتيد مجرب و ماهر خالي
ميشود و ما ،هم در حوزه آموزش ،هم بهداشت و هم درمان با
مشكالت جدي مواجه ميشويم .اكثر پزشكان و دندانپزشكان
حاذق ،خدمات خود را در بيمارستانها و مطبهاي خصوصي
ارايه ميدهند و هموطنان (بهويژه در مناطق محروم) براي دريافت
خدمات مطمئن به سوي بخش خصوصي سوق داده ميشوند؛
يعني پرداخت از جيب مردم به سرعت روندي صعودي خواهد
يافت .آن هنگام چه كسي پاسخگوي كاهش دسترسي و بهرهمندي
مردم به خدمات درماني و مشكالت عديده آنها خواهد بود؟ آيا آن
روز باز وزير بهداشت به مجلس فرا خوانده ميشود و مورد سوال
قرار ميگيرد؟»

محرومیتغیرقانونیپزشکان
از منتقدان این مسئله رئیس سازمان نظام پزشکی است .او در
واکنش به این موضوع آن را یک محرومیت اجتماعی جدید برای
جامعه پزشکی تلقی کرد.
به گفته ایرنا ،علیرضا زالی با اشاره به اصل  28قانون اساسی گفت:
«این اصل به صراحت ،آزادی شغل را مشخص کرده و ایجاد هرگونه
محدودیت های نوین و جدید برای صاحبان مناصب پزشکی که از نخبگان
و فرهیختگان کشور هستند ،می تواند مشکالت جدی ایجاد کند.در
شرایطی به استقبال این مصوبه می رویم که بیش از یک سال است پول به
حق جامعه پزشکی پرداخت نشده است ،در این یک سال ،جامعه پزشکی
خدمات خود را ارائه کرده ولی در ازای آن پولی دریافت نکرده است».
او ادامه داد« :اعتماد کافی در جامعه پزشکی وجود ندارد ،اینکه یک
پزشک را صرفا محبوس کنیم در یک مرکز دولتی ،وقتی شدنی است
که تعرفه ها واقعی باشد و جبران خدماتشان منطقی صورت گیرد
و قطع تمام آب باریکه هایی که می تواند معیشت پزشک را تامین
کند ،می تواند مشکالت اساسی به وجود آورد ».زالی آمار پزشکان و
دندانپزشکان دارای مطب در کشور را بیش از  60هزار نفر اعالم کرد
و گفت« :بخش اعظم این افراد عضو هیات علمی دانشگاه ها نیستند و
یا در نیروهای مسلح ،تامین اجتماعی ،آموزش و پرورش ،وزارت نفت
و جاهای مختلف کار می کنند که بعضا حقوق دریافتی آنها کمتر
از دو میلیون تومان است.اگر به این پزشک که با حقوق کمتر از دو
میلیون تومان در مرکز دولتی کار می کند ،اجازه کار انتفاعی و فعالیت
در مطب ندهیم آسیب جدی معیشتی برای وی ایجاد می شود».
زالی مهاجرت پزشکان برجسته از مراکز دولتی به بخش خصوصی،
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اخبار
تهیه سند آمایش استان تهران تا پایان سال
بروز مشکالت معیشتی و به خطر افتادن آینده شغلی پزشکان را از
تبعات منفی این مصوبه برشمرد.او افزود«:مجلس باید برای جبران
خدمت پزشکان در دستگاه های دولتی ،وزارت بهداشت ،اعضای هیات
علمی ،چارچوب ها و پرداخت حقوق واقعی را می دید و در آن صورت
می شد پزشکان را اجبار کرد که در مطب کار نکنند ولی هنگامی که
حقوق آنها حداقلی است و قادر به حل مشکالتشان نیست ،چنین مصوبه
ای منطقی نیست».
چرا قانون مصوب برنامه پنجم اجرا نشد؟
قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و
خصوصی در برنامه پنجم طی ماده  ۳۲تصویب شد این قانون گرچه
به صراحت در ممنوعیت اشتغال پزشکان در  ۲بخش تاکید دارد و
همه ملزم به رعایت آن هستند اما در اجرا با مشکل مواجه شده است
و نهادهای مربوطه رسیدگی کافی در اجرایی شدن آن ندارند .قاضی
زاده نماینده کمسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص اجرایی
نشدن این موضوع با اشاره به عدم اعمال نظارت ها بر اجرا به باشگاه
خبرنگاران گفت«:مجلس ،سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید
رسیدگی و نظارت بر اجرای این قانون را داشته باشند اما متأسفانه
این نهادها در انجام وظایف خود قصور می کنند».
همه مشکالت به وزارت بهداشت بر نمی گردد
در این رابطه شهریاری ،رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
نیز گفت«:این قانون تصویب شده اما با توجه به شرایط و برنامه ریزی ها
به دلیل مشکالتی که در وزارت بهداشت وجود دارد در اجرا با مشکل
مواجه شده است.یکی از مشکالت کمبود پزشک در برخی مناطق است
و حتی در برخی مناطق پزشکان حاضر به انجام فعالیت نیستند اما نمی
توان تمامی مشکالت را از جانب وزارت بهداشت دانست».
زیرساخت های مناسب حالل مشکالت
به نوشته ایسنا ،دیروز نیز ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت
درباره ارائه یک راه حل برای این موضوع گفت«:واقعیت این است که
نظر وزارت بهداشت این بود که راهحل اساسی برای حل این موضوع
اجرای سیاستهای کلی نظام سالمت است؛ به طوری که بند ۹.۶
از سیاستهای کلی سالمت مبنی بر این است که تعرفه خدمات و
مراقبتهای سالمت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده و حق
فنی واقعی و یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی باشد .حال باید
پرسید اگر میان تعرفه دولتی و خصوصی تفاوتی وجود نداشته باشد،
آیا باز هم پزشکان مصر به کار کردن در دو جا هستند .باید توجه کرد
که جامعه پزشکی هم تمایل دارد که در یک جا کار کند ،اما علت
دو شغله بودن آنها این است که اوال وابستگی به دولت دارند و در
عین حال دولت هم در گذشته اجازه کار کردن پزشکان در دو بخش
را میداده ،از طرفی تعرفه خصوصی باالتر از تعرفه دولتی است».

رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت:
سند آمایش استان تهران تا پایان سال جاری آماده
و فصل اول آن ،برای سال  ۹۶اجرایی خواهد شد.
به گزارش مهر ،نعمتاهلل ترکی ،اظهار داشت :نهمین
جلسه آمایش استان تهران با حضور تمامی دستگاههای
اجرایی برگزار شد و محور موضوعات در سه بخش فعالیت،
صنعت ،خدمات و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد :بر حسب آمار و اطالعات به دست آمده،
 ۱۷هزار واحد صنعتی فعال و حدود  ۶۰۰واحد صنفی در استان تهران در حال فعالیت
هستند که از جهت واحدهای تولیدی با فضای فعلی استان در طرح آمایش ،باید تعیین
تکلیف شوند.ترکی ادامه داد :رویکرد دوم بحث جمعیت استان تهران است که با توجه
به استقرار جمعیت فعلی ،باید برای خدماترسانی بر اساس چیدمان و بر مبنای علمی
در حوزه روستایی و شهری ،توازن منطقهای ایجاد کنیم.معاون برنامهریزی و اشتغال
استانداری تهران ،افزود :رویکرد سوم ،ارتباط بین مجموعهها در بخش خدماترسانی
و اجرا است به طوریکه در بحث آمایش باید یک همگرایی در ارائه نوع خدمات ایجاد
کنیم.
ترکی تأکید کرد :با اجرای آمایش استان تهران ،میتوانیم به پراکندگی خدمات در
شهرها ،استانها و روستاها خاتمه دهیم و مانع از مهاجرتهای بیرویه شویم.وی ادامه داد:
همچنین با اجرای طرح آمایش میتوانیم به حل مشکالت فعلی حاکم در کشور از جمله
ازدواج ،اشتغال و مشکالتی از این دست کمک کنیم.

ورود داروهای «استراتژیک» داخلی به بازار
رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی از تولید چند داروی «استراتژیک»
و بسیار گرانقیمت برای بیماری قلبی و عروقی
و درمان نازایی خبر داد و گفت :تولید داخلی این
داروها ،میلیاردها صرفه جویی ارزی برای کشور در
بر دارد.
به گزارش تسنیم ،حسین وحیدی در پاسخی به این
پرسش که برخی مواقع مردم نسبت به گران بودن برخی
داروهای خارجی گالیه دارند و آیا امکان تولید چنین داروهای در ایران تولید وجود ندارد؟
اظهار داشت :بعضی از داروها هستند که مصرف آن در کشور کم است و در حوزه اقتصاد
دارو میگویند که چنین داروهایی را ترجیحاً بهتر است وارد کرد.
رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد :ولی یک موقع
نیز هست که آن دارو و فراورده «استراتژیک» است و این کاری است که ما در دانشکده
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای تامین زیرساخت تولید داروهای
ت تولید چنین داروهایی
استراتژیک دنبال میکنیم و در آینده ای نزدیک نیز زیر ساخ 
تقویت میشود.

