اجتماعی
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بطحایی :حقوق تابستان
معلمان قطع نمی شود

در پی شایعه قطع حقوق تابســتان معلمان ،وزیر آموزش و پرورش در خصوص   این که آیا قطع حقوق تابستان آن ها جدی
است؟ بیان کرد :هیچ عقل سلیمی باور نمیکند که حقوق معلمان در تابستان قطع خواهد شد و افرادی که به این شایعات
دامن میزنند اگر نیتشان طنز نباشد آرامش معلمان را تحت تاثیر قرار میدهند.

...
دریچه

دود دوباره به آسمان اهواز آمد

از بامداد دیروز شهرستان اهواز و برخی شهرهای
همجوار در هاله ای از دود غلیظ قرار گرفته است.
به گــزارش مهر ،اف ــرادی که دیــروز صبح از منزل
خارج شده اند با دود غلیظ و بوی تند آن در اهواز
غافلگیر شدند به گونه ای که تنفس در برخی مناطق
به علت تراکم شدید دود بــرای مــردم سخت شده
اســـت.از حــدود دو هفته قبل تــاالب هورالعظیم
در هویزه در بخش عراقی آن دچــار آتــش سوزی
گسترده ای شده است و با تغییر جهت باد ،دود آن
به سمت شهرهای خوزستان به خصوص هویزه،
سوسنگرد ،اهــواز  ،حمیدیه و ...حرکت می کند.
البته هنوز منابع رسمی در خصوص منشأ دود امروز
اهواز اظهار نظری نداشته اند ولی به نظر می رسد
علت همان آتش سوزی تاالب هور العظیم باشد.

...

گزارش خبری

ناخالصی چینی در داروی
فشار خون
وزارت بهداشت :داروی والزارتان 7شرکت
دارویی در داروخانه ها به مردم ارائه نمی شود
دانش پور  -به دنبال اعالم وجود ناخالصی در ماده موثره
مورد استفاده در داروی فشار خون به نام والزارتان که توسط
هفت شرکت دارویی تولید و توزیع شده است ،مسئوالن
برخی از داروخانه های سطح تهران ،از جمع آوری این دارو
خبر دادنــد .در عین حال سخنگوی وزارت بهداشت هم
در پاسخ به سوال خراسان درباره این موضوع اظهار کرد:
جمع آوری این دارو مهلت قانونی دارد و هم اکنون داروی
والزارتان که توسط هفت شرکت دارویــی مشخص شده
تولید شده است در داروخانه ها به مردم ارائه نمی شود و در
زنجیره برگشت قرار می گیرد.
▪داروخانه ها چه می گویند؟

درباره این موضوع گزارش خراسان از چند داروخانه در
سطح تهران حاکی از آن است که داروی والزارتان موجود
در داروخانه ها که متعلق به شرکت های دارویی حکیم،
جالینوس ،داروپخش ،ابوریحان ،آرو هسینا ،پورسینا و
دکتر عبیدی که برای تولید این دارو از ماده موثر چینی
استفاده کرده اند ،از  25تیر ماه از سطح داروخانه ها جمع
آوری شده است و مردم می توانند از داروهای شرکت های
دیگر دارویی استفاده کنند .در این خصوص مسئول یکی
از داروخانه های سطح تهران اظهار کرد :به دنبال اعالم
سازمان غذا و دارو مبنی بر «ریکال» دارو از سطح عرضه یا
همان جمع آوری داروهای دارای مشکل ،داروی والزارتان
متعلق به هفت شرکت دارویــی جمع آوری شده است و
ما هم اکنون به جای آن از داروی والزارتان دیگر شرکت
های دارویی یا داروی خارجی استفاده می کنیم .مسئول
داروخانه دیگری نیز با اشاره به موجود نبودن این دارو با
عنوان شرکت های دارویی اعالم شده در داروخانه ها گفت:
جمع آوری والزارتان به تازگی اعالم بین المللی شده است
و به دنبال آن ایران هم متوجه ناخالصی آن شد و شاید اگر
کشورهای دیگر متوجه این موضوع نمی شدند ما هیچ گاه
در ایران در جریان موضوع قرار نمی گرفتیم.

...

برخی شرکت ها ،تجهیزات چندبارمصرف را به عنوان یک بار مصرف به بیمارستان ها می فروشند

رسانه ها

نفوذیها دراتاق عمل
گروه اجتماعی -ظاهرا نفوذی ها به اتاق
های عمل بیمارستان ها راه یافته اند .برخی
شرکتهایتجهیزاتپزشکیباسوءاستفاده
از این تجهیزات به اتاق عمل راه پیدا کرده اند
وتجهیزاتپزشکیچندبارمصرفرابهعنوان
یک بار مصرف به بیمارستان ها می فروشند
و از این طریق سود مالی به جیب می زنند.
چنان چه وزیر بهداشت هم درباره این موضوع
و در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شما گفته
ایــد وسایل یک بــار مصرف اتــاق عمل را به
منظور صرفه جویی در هزینه ها استریلیزه
و چند بار استفاده کنید ،گفت :ما چیزی به
اسم یک بار مصرف نداریم .بلکه بعضی از
شرکت ها تقلب و تخلف کردند ،آن ها افرادی
دارند که هم ممکن است در سیستم ما و هم
در بیمه ها پیدا شوند.هاشمی قاضی زاده
ادامه داد :می گویند وسیله ای را که در همه
جای دنیا چند بار مصرف می کنند یک بار
استفاده کنید  .این وسایل پوشش بیمه ای
هم پیدا کــرده اســت .وزیــر بهداشت تاکید
کرد :ما کاری را می کنیم که در آمریکا و اروپا
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انجام می شود.این اظهارات وزیر بهداشت
در حالی است که حدود  20روز پیش اعالم
شد وزارت بهداشت طی یک بخشنامه به همه
بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی
اعالم کرده است از این به بعد می توانند از
برخی وسایل یک بار مصرف اتاق عمل برای
چندین بار استفاده کنند! بخشنامه ای که به
محض منتشر شدن آن بحث و جدلها شروع
شد .عده ای معتقد بودند که این موضوع
می تواند باعث افــزایــش عفونت های

اقامه نماز باران در سوئد
بیمارستانی شود و چالش جدی بهداشتی و
نگرانی های زیادی را به دنبال داشته باشد.
اما عدهای هم که بیشتر خود مسئوالن وزارت
بهداشت بودند ،از بخشنامه ابالغی دفاع
کردند و به انتقادها پاسخ دادند.
▪ماجرای بخشنامه وزارت بهداشت دقیقا
چه بود؟!

هاشمی:ما
چیزی به اسم یک
بار مصرف نداریم.
بلکه بعضی از شرکت ها
تقلب و تخلف کردند ،آن
ها افرادی دارند که هم
ممکن است در سیستم ما
و هم در بیمهها پیدا شوند

...

هموفیلی



این بخشنامه که با عنوان «فــراوری
مجدد ایمن وسایل پزشکی» ابالغ
شد ،بیستم دی ماه سال گذشته
و با هدف اجتناب از استفاده
بــی رویــه از وسایل پزشکی
یــک بـــار مــصــرف و تغییر
رویکرد تامین ابزار و وسایل
پزشکی به سمت استفاده
از وســـایـــل بـــا قــابــلــیــت
استفاده مجدد تصویب
شـــده بــــود .طــبــق ایــن
بخشنامه بیمارستانها
مــی تــوانــنــد بــه منظور

...
دارو



کاهش هزینه ها از برخی لـــوازم یــک بار
مصرف بــرای چندین بــار استفاده کنند.
ظاهرا فهرستی همراه این بخشنامه ارسال
شــده و طبق آن می توانند  46قلم لــوازم
پزشکی یک بار مصرفی را که در این فهرست
آمــده اســت ،ضد عفونی و دوبــاره استفاده
کنند.این  46قلم لوازم یک بار مصرف فقط
لباس ،ماسک و لوازم دم دستی و بی اهمیت
نیست و بیشتر لوازمی است که پزشکان برای
جراحی در بدن بیمار استفاده می کنند.
اتفاقا جراحان بیشتر از همه به همین موضوع
اعتراض می کنند .چون این لوازم با خون و
بدن بیمار سروکار دارد و یک خطای کوچک
در ضد عفونی این وسایل می تواند به قیمت

...

کمیته امداد



جان بیمار تمام شود!
▪مسئوالن چه گفتند؟

از همان ابتدا درباره این بخشنامه دودیدگاه
شکل گرفت .اول از همه دیدگاه موافقان
طــرح اســت که عملی کــردن آن را به سود
صنعت بیمه ،بودجه کشور و در نهایت مردم
دانستند .اما دیدگاه دوم مربوط به مخالفان
سرسخت بخشنامه اســت کــه بــه وزارت
بهداشت انتقاد کردند .حال با این توضیح
وزیــر بهداشت به نظر می رســد پــای گروه
سومی نیز به ماجرا باز شده است؛ عده ای که
می توان از آن ها به عنوان نفوذی های اتاق
عمل یاد کرد.

...

کمبودی در زمینه داروهای بیماران
هموفیلی وجود ندارد

داروی خارجی نسبت به نمونه
داخلی برتر نیست

امسال  ۳۰هزار خانوار مددجو
صاحب خانه میشوند

معاون فنی مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها
با بیان این که کمبودی در زمینه داروهای بیماران
هموفیلی وجود ندارد ،افزود 10 :هزار و  500نفر
در کشور مبتال به این بیماری هستند  .جمشید
کرمانچی در آستانه هفته حمایت از بیماران
هموفیلی به وبداگفت :اولین بیمارانی که در
قانون به عنوان گــروه بیماران خــاص شناخته
شدند ،بیماران هموفیلی بودند .این بیماران
مشکل انعقاد خون دارند و به همین دلیل نیز به
طور مکرر دچار خونریزی های متعدد و نا به هنگام
می شوند که عمدتا ایــن موضوع تهدیدکننده
زندگی آن هاست.وی افزود :تامین و تولید بخشی
از داروهای این بیماران در کشور باعث می شود
که آن ها با نوسانات ارز و اعمال تحریم ها ،دچار
مشکل نشوند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به این که کاالی
خارجی نسبت به نمونه داخلی برتر نیست ،گفت:
وزارت بهداشت خود را موظف میداند در روزهای
آینده از شرکتهایی که روی پای خود ایستاده
اند ،حمایت کند.
غالمرضا اصغری رئیس سازمان غذا و دارو در
مراسم جشن بلوغ فناوری و خروج  13داروی
نوترکیب حوزه زیست فناوری از مرحله شتاب
دهی و تولید نیمه صنعتی یک شتاب دهنده،
اظهارکرد :باور به توانمندی تولیدکننده داخلی
در تامین کاالهای مورد نیاز به خصوص در حوزه
سالمت ضروری بوده و یک باور عمومی نادرست
جامعه ،برتر بودن کاالی خارجی نسبت به نمونه
داخلی آن است که باید تغییر عمده ای در این
نگرش صورت گیرد.

مدیرکل دفتر تأمین مسکن کمیته امــداد امام
خمینی (ره) با اعــام ایــن که امسال  ۳۰هزار
واحد مسکونی برای خانوارهای تحت حمایت
ساخته یا خریداری میشود ،گفت :تا پایان امسال
چهار هزار مسکن دیگر به خانوارهای روستایی
زلزلهزده کرمانشاهی تحت حمایت کمیته امداد
تحویل داده میشود   .ابراهیم بازیان ،مدیرکل
دفتر تأمین مسکن و امــور مهندسی ساختمان
کمیته امداد امام خمینی(ره) در سفر به استان قم
و در دیدار با آیتا ...سید هاشم حسینی بوشهری
اما م جمعه قم با اشاره به این که در چند سال اخیر
توانمندسازی مددجویان در اولویت کاری این
نهاد قرارگرفته است ،گفت :تأمین مسکن مناسب
و ایجاد اشتغالزایی دو رویکرد اصلی کمیته امداد
در این زمینه است.

مدیرکل دفــتــر مراقبت در بــرابــر آسیبهای
اجتماعی وزارت آمــوزش و پــرورش اعالم کرده
است100 :هــزار نفر از دانـشآمــوزان کشور در
معرض خطر اعتیاد قــرار دارنــد؛ یعنی یا تجربه
مصرف داشته اند یا در معرض خطر هستند و
حدود 10هــزار نفر در مرحلهای قرار دارنــد که
نیاز به درمــان دارنــد   .بنابرخبر ایرنا ،منصور
کیایی افزود :عوامل مختلفی در افزایش اقبال
دانشآموزان به مصرف مواد مخدر مؤثر است.
یکی از این عوامل سهولت دسترسی به مواد در
اطراف مدارس است .متأسفانه هم اکنون تهیه
مواد مخدر در اماکن عمومی شهری کار سختی
نیست و با کمی چرخیدن در اطراف ،سوداگران
مــواد مخدر را پیدا میکنیم که در حال معامله
هستند.

اتمام حجت وزیرآموزش و پرورش درباره تخلفات مدارس
گرو نگه داشتنکارنامه برای پولجای عذرخواهی دارد

تصریح کرد :من باید از خانوادههایی که این مطلب را بیان
میکنند عذرخواهی کنم ،چرا که وظیفه ما تعلیم و تربیت
دانشآموزان است و گرو نگه داشتن کارنامه برای این که
خانوادهای پول پرداخت نکرده است ،جای عذرخواهی از
سوی بنده به عنوان وزیر آموزش و پرورش دارد.وی گفت:
دولت به دلیل تنگناهای بودجه نتوانسته سرانهای که برای
اداره مدارس دولتی نیاز است در اختیار مدیران قرار دهد.
در عین حال هم اکنون دربرابر سوال مدیران مدارس که
میگویند اگر از خانوادهها پول نگیریم هزینههای مدرسه
را چگونه تامین کنیم ،پاسخی ندارم.

▪حذف سختی کار معلمان

وی در خصوص حذف سختی کار از فیش حقوقی معلمان
بیان کرد :در دولت دهم مصوبهای اجرا شد که در آموزش
و پرورش دوستان وقت آن را شامل تمام معلمان کردند در
حالی که سختی کار مختص برخی مشاغل است ،دیوان
محاسبات که جزو دستگاههای نظارتی در حوزه مالی
است به این موضوع ورود کرد و سه سال قبل به آموزش و
پرورش گفتند سختی کار که برای تمام کارکنان در نظر
گرفته اید غیر قانونی بوده و باید لغو شود ،که ما در این باره
بسیار با آن ها صحبت کردیم اما دیوان محاسبات میگفت

9هزار کیلومتر پیادهروی برای الغر شدن

اعتیاد

 100هزار دانشآموز در معرض
اعتیاد

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این که مدارس دولتی
نمیتوانند برای دریافت کمکهای مردمی عدد و رقم
تعیین کنند ،گفت :در ماجرای حقوق مردم با هیچ یک از
مدارس دولتی تعارف نداریم.به گزارش تسنیم ،بطحایی
اف ــزود :البته میپذیرم که هم اکنون شرایط مــدارس
دولتی برای مدیران دشوار است و در برخی موارد آن ها با
متقاضیان زیادی مواجه هستند و ظرفیت مدرسه محدود
است .از سوی دیگر در برخی موارد نیز ممکن است در
حق مردم اجحاف شود و در نظارتها تالش میکنیم با
تخلفاتی که منجر به ضایع شدن حقوق مردم میشود،
برخورد کنیم و تا لغو ابالغ مدیران مدارس پیش برویم.
وی در خصوص کمکهای مردمی در مــدارس دولتی
که در برخی مواقع جنبههای اجباری به خود میگیرد
و باعث گــرو نگه داشتن کارنامه دان ـشآمــوز میشود،

گروهی از مسلمانان در استکهلم سوئد برای نزول رحمت
الهی ،نماز جماعت طلب باران اقامه کردند .روز یک شنبه
جمعی از مسلمانان در محله " تنستا"ی استکهلم ،برای
بارش بــاران و پایان خشکسالی که منجر به آتش سوزی
جنگلی در بیش از  ۸۰نقطه از سوئد شده ،دست به دعا
برداشتند .سازمان هواشناسی سوئد اعــام کــرده که
تابستان امسال گرمترین و خشکترین تابستان این کشور
در  ۶۶سال اخیر است.

براساس قانون این بند باید حذف شود و از ابتدای سال
 97کار به مرحله تهدید رسید.بطحایی گفت :در نامهای
به رئیس مجلس درخواست کردم با توجه به شرایط خاص
امروز معلمان که میگویند همین مقدار ناچیز را هم از
حقوق ما حذف کردند ،مشکل بررسی شود ،همچنین از
رئیس دیوان محاسبات درخواست جلسهای داشتم که
مقرر شد با حضور مقامات قضایی دیوان این جلسه برگزار
شود تا راهحلهایی را پیدا کنیم که این موضوع حل شود.
قرار نیست ردیفهای دیگری از حقوق معلمان کسر شود.

مــرد انگلیسی در مــدت دو ســال وزن خــود را بــه طرز
شگفتانگیزی کاهش داد .دیو النکستر با وزن ۲۱۵
کیلوگرم طی دو سال موفق شد بیش از  ۱۲۷کیلو از وزن
خود را کاهش دهد و لقب مرد با اراده  ۲۰۱۸انگلیس را
در برنامه کاهش وزن به دست آورد .او در ابتدای این برنامه
دارای فشار خون باال ،دیابت نوع  ،۲درد شدید مفاصل،
کلسترول باال و مراحل اولیه ابتال به بیماری نقرس بود.

...
خبر

حذف «فوقالعاده ویژه» از پاداش پایان
خدمت بازنشستگان
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
توضیحاتیدربارهمصوبهاخیردولتمبنیبرحذففوقالعاده
شغلازپاداشپایانخدمتبازنشستگانارائهکردوگفت:این
مصوبه از امسال اجرا میشود.علی الهیار ترکمن درباره علت
حذف فوقالعاده ویژه از پاداش پایان خدمت بازنشستگان
فرهنگی به ایسنا اظهار کرد :حذف فوقالعاده ویژه از پاداش
پایان خدمت جزو مصوبات دیوان محاسبات است که دولت به
همهدستگاههاابالغکردهاست.ویافزود:تازمانیکهشخص
شاغل است و حقوق دریافت میکند فوقالعاده در حقوقش
در نظر گرفته میشود .اما پس از فراغت از شغل از حالت
مستمر خارج می شود و در محاسبه پاداش پایان خدمت لحاظ
نمیشود.معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و
پرورش درباره زمان اجرای این مصوبه گفت :این مصوبه عطف
بهماسبق نمیشود و از امسال به اجرا در میآید.

ضمن اعالم نرخ ویزیت پزشکان؛

وزارت بهداشت :با پزشکان گران فروش برخورد میکنیم

▪ناخالصی در ماده اولیه

وی افزود :ماده اولیه شرکت تولید کننده داروی مذکور
به کل دنیا صادر شده و هر شرکتی که ازاین شرکت مادر
ماده اولیه تهیه کرده است دارویی تولید کرده که ناخالصی
داشته است .این شرکت ها ازایــن ماده اولیه به عنوان
روکش استفاده کرده اند  .این پزشک داروساز با بیان این
که مصرف والزارتان جمع آوری شده  ،تاثیرگذاری آنی به
نحوی که با مصرف آن بالفاصله بیمار گرفتار عارضه ای
شود  ،نداشته است بلکه مسئله سرطان زا بودن آن مورد
اشکال است  .وی با بیان این که داروی مذکور مدت ها
در داروخانه های سراسر کشور توزیع شده است ،افزود:
شرکت دارویــی ابوریحان در مصرف ماده اولیه مد نظر
در این دارو نسبت به دیگر شرکت ها پیشتاز بوده است
اما خوشبختانه پس از آن که کشورهای دیگر متوجه این
موضوع شدند  ،داروی مذکور از سطح داروخانه ها جمع
شد .درباره این موضوع سخنگوی وزارت بهداشت با بیان
این که در ماده اولیه داروی والزارتان یک ماده فرعی وجود
داشته که هم اکنون در  22کشور جهان که بیشتر آن ها از
کشورهای پیشرو و ثروتمند هستند همزمان جمع آوری
شده است ،افزود :مکانیسم بررسی داروها به این شکل
است که بررسی مواردی که احتمال عارضه در آن ها باشد
در یک یا چند کشور انجام می شود و ممکن است که یک
کشور زودتر به نتیجه برسد.
▪مردم نگران نباشند

حریرچی با اشاره به ماده اولیه استفاده شده در داروی
والزارتان خاطرنشان کرد :این ماده ؛ ماده کم خطر محتمل
است و به دلیل احتیاط و بررسی بیشتر جمع آوری شده
است و این گونه نیست که فرد یا افرادی با مصرف آن دچار
عارضه شده باشند .وی تاکید کرد:هیچ کشوری در این
زمینه تخلف نکرده است و شرکت های دارویــی ما هم
داروی مذکور را از مراجع معتبر تهیه کرده اند اما تخلف
در کشور تولید کننده اول قابل بررسی است .وی با بیان
این که جمع آوری داروهــا از داروخانه ها مهلت قانونی
دارد ادامه داد :مردم نگران نباشند این دارو هم اکنون در
داروخانه ها به مردم ارائه نمی شود و در زنجیره برگشت
قــرار دارد ضمن آن که از  17منبع دارویــی ،هم اکنون
محصوالت  10کارخانه در دسترس مردم است .

دانــش پــور -سخنگوی وزارت بهداشت با اعــام نرخ
ویزیت پزشکان در بخش خصوصی اعالم کرد :دریافت
ویزیت پزشکان عمومی ،متخصص و فــوق تخصص
خارج از تعرفه قانونی تخلف است و با آن برخورد قانونی
می شود .ایرج حریرچی روز گذشته در نشست خبری
هفتگی با خبرنگاران ادامــه داد :نرخ ویزیت پزشک
عمومی  24هزار و  500تومان ،متخصص  38هزار و
 400تومان و فوق تخصص 47هزار و  900تومان در
بخش خصوصی است و هر رقمی خــارج از این تعرفه
تخلف محسوب می شود و مردم می توانند تخلفات تعرفه
ای را به سامانه  190که به صورت  24ساعته فعال است
اعالم کنند .وی ادامه داد :تخلفات قابل توجهی از نرخ
ویزیت در بین پزشکان نداریم اما از پزشکان می خواهیم
نرخ ویزیت تعیین شده را بر اساس تعرفه اعالمی رعایت
کنند .حریرچی گفت :در بیمارستان های خصوصی،
دولتی و عمومی شهرستان ها تخلفات کمتر از تهران
است.حریرچی با بیان این که باید از توزیع دفترچه های
متعدد و هم پوشانی بیمه جلوگیری شود ،گفت :این
موضوع باعث اتالف منابع می شود ،جریان منابع باید
ساده باشد زیرا روش های پرداخت و گردش مالی موجود
بیمه موجب خطا و خروج از مسیر اصلی می شود.وی
تصریح کرد :در کشورهای مختلف دنیا مردم می دانند
که اول برای ویزیت باید به پزشک خانواده مراجعه کنند و
اگر قرار است مبلغی پرداخت کنند ،هزینه کرد این مبلغ
مشخص است و از تخلفات جلوگیری می شود .در ایران
نیز باید بسته خدمتی که در حوزه بهداشت و درمان به
مردم ارائه می شود مشخص باشد که توسط چه کسی و
کجا هزینه می شود.حریرچی درباره تولید واکسن HPV

هم اظهار کرد :تولید این واکسن از منابع ملی است و
برنامه ریزی وسیع برای تولید آن از قبل شروع شده و در
آینده ای نزدیک انجام می شود.
▪تمام اتاق عمل ها مجهز به برق اضطراری هستند

حریرچی درباره انتشار کلیپی در فضای مجازی درباره
قطعی برق در اتاق عمل یکی از بیمارستان ها توضیح
داد :تمام اتاق عمل ها و همه بخش های بیمارستان
مجهز بــه بــرق اضــطــراری هستند و گله مند هستیم
که همکاران بهداشت و درمــان برخی از مــوارد مانند
قطعی برق در اتاق عمل را که البته ممکن است دستگاه
اضطراری  30ثانیه دچار مشکل شود بزرگ کرده و در
فضای مجازی منتشر می کنند .وی تاکید کرد :با قطعی
های برق در کشور ،هیچ آسیبی به مردم وارد نشده است.
▪امید به زندگی ایرنیان به  75/4سال رسید

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به افزایش امید به
زندگی در کشور اظهار کرد :در  20سال منتهی به سال
 ،95امید به زندگی از  68/3سال به  75/4سال رسید
و همچنین مرگ و میر کودکان زیر پنج سال ،به عنوان
یکی از شاخص هــای مهم بهداشتی درمانی و حتی
توسعه ای کشور از  45/3در هزار تولد زنده با کاهش
بیش از  65درصدی به  15/5در هزار تولد زنده کاهش
یافته است .حریرچی اضافه کرد :به دلیل پیشرفت های
بهداشتی و درمانی کشور از هر هزار نوزاد متولد شده،
 985نوزاد به سن باالی پنج سالگی می رسند ،در حالی
که این میزان در قبل از انقالب در حدود  800در هزار
تولد زنده بود.
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