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 بسمه تعالي

 

 

 

 صبح 10.30  ساعت شروع: 39  شماره جلسه: شنبهپنج   روز:  94/ 28/8تاريخ جلسه: 

 دکتر  قاضی زاده هاشمی جناب آقاي   رئيس جلسه: 

 وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

 جناب آقاي دکتر طاهراحمدي    دبير جلسه: 

 اراک درمانیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی رئیس 

  یاجتماعات استاندارسالن مكان: 

 دستور كار جلسه:

 

  تبیین وضعیت و مسایل حوزه بهداشت و درمان استان  .1

سه گ   میننهسي و         یها  هستاي ت سهو ا و ت غ يهي  اهگروهوت صصي سه   سهگتا  جل            صهح  رو  10:30رتس 

 دتوان صشکیل و سگاه  دتشا ،  در گ   و آ و ش پزشکي به ح هم  و اه راگسا ب   28/8/94 ورخ  ،  شغح پغج 

به   تس گندتر  ح هم صوسط  خیه قدمتتوم درتب دتي جلس  پس ت  صووت آاگصي چغد ت  اوم ت...  جید و  وهداد.

 وترد دس وراگر شد.  دتوان 
 

        

موزش پزشکی در استان محترم مرکزی از حضور وزیر بهداشت ،  درمان و آ استانداردر ابتدای جلسه   

تجمیع دو  یو نداحداث بیمارستان یکهزار تخت خوابی در اراک را خواستار شد مرکزی تقدیر و تشکر نمودند و  

عنوان نمود و بیمارستان امیرکبیر و طالقانی در قالب یک بیمارستان یکهزار تختخوابی در اراک از نیازهای این شهر 

استاندار مرکزی تامین  ادگی همکاری در جهت احداث این بیمارستان را دارد.استانداری مرکزی نیز آمگفتند که 

اعتبار الزم برای تسریع در تکمیل بیمارستان ولی عصر )عج( و بیمارستان آیت اله خوانسازی اراک را خواستار شد 

ز را ظرف مدت و گفت: امید است با حمایتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بتوانیم تکمیل این مراک

تخصیص   دانشگاه علوم پزشکی اراک به دالیل مختلف از جمله ایشان فرمودند که  مناسبی به اتمام برسانیم.

وی همچنین صدور مجوز  نامناسب اعتبارات سنواتی از نرم کشوری عقب است که این نقصان باید جبران شود.

تامین تعدادی آمبوالنس برای  ای خنداب و فراهان ،تامین نیروی انسانی برای شبکه بهداشت و درمان شهرستانه

با مشارکت بخش   پایگاههای اورژانس و مراکز درمانی، صدور مجوز برای مرکز تصویربرداری مستقل در شهر اراک

اضافه استاندار مرکزی  را خواستار شد.  خصوصی و راه اندازی مرکز آنژیوگرافی بیمارستان شهید مدرس ساوه

مارستانهای مناطق محروم استان مرکزی بدلیل خودکفا نبودن از کمبود اعتبار رنج می برند که این امر بی نمودند که 

  تصریح کرد: وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه سالمت توسط دولت یازدهم، باید مورد توجه قرار گیرد.

ان مرکزی توانسته آثار رضایتمندی وسیعی را در برنامه تحول سالمت در کشور و است  دولت تدبیر و امید با اجرای

مانی قمی افزود: در دولت یازدهم ز حوزه بهداشت و درمان ایجاد کند اما تا شرایط ایده آل فاصله زیاد است.

با   میلیارد ریالی دانشگاه علوم پزشکی اراک 500بدهی یکهزار و   بسیاری از بیمارستانها در استان مرمت شده اند و

استاندار مرکزی ادامه داد: در این در پایان  موثر مجموعه وزارتی و نمایندگان مجلس مستهلک شده است. همکاری

 20تخت آن فعال است و از مجموع  43وجود داد که دو هزار و   تخت مصوب بیمارستانی 354استان دو هزار و 

بیمارستان  16یک بیمارستان خصوصی و  بیمارستان فعال در این استان سه بیمارستان با مدیریت تامین اجتماعی،

 صورتجلسه كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي 
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درصد است و تا قبل از اجرای برنامه تحول سالمت  50ضریب اشغال تخت در این بیمارستان ها باالی  و دولتی است.

 ضریب اشغال تخت در این استان پایین بود.

جدی این  یکی از مهمترین مشکالت و دبیر کارگروه  رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراکدر ادامه جلسه 

دکتر حسن   .است  نیروی انسانی بدون مجوز استخدام است که در بند و دیده نشده  500دانشگاه داشتن دو هزار و 

میلیارد ریال از منابع دانشگاه علوم پزشکی برای حقوق و مزایای شغلی این افراد  40طاهر احمدی افزود: هر ماه 

 600: تا دو سال گذشته یکهزار و  وی بیان کرد ت زیرساخت ها شود.قویت پرداخت می شود که این اعتبار باید صرف 

نفر  600ردند که در دو سال گذشته این رقم به سه هزار و کمی   دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی اراک تحصیل

س رئی افزایش یافته در حالی که سرانه دانشجویی و اساتید و زیرساخت های الزم برای آن پیش بینی نشده است.

رشته رسیده که  64رشته به  30دانشگاه علوم پزشکی اراک ادامه داد: رشته های دانشگاهی نیز در این استان از 

دکتر طاهر احمدی ادامه داد: بیمارستان های اراک در  منابع مالی و فیزیکی موثر ندارند و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی  سال گذشته است و فرسوده شده است. 16نیز مربوط به دارد که این دستگاه  MRIحوزه دولتی یک دستگاه 

میلیون ریال است در حالیکه این مهم در استان  110اظهار کرد: سرانه آموزشی دانشجویان حوزه پزشکی کشور 

: شاخص استاد به دانشجو در کشور به  رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک اضافه کرد میلیون ریال است. 60مرکزی 

 16دانشجوی پزشکی یک استاد در نظر گرفته شده در حالی این شاخص در استان مرکزی به ازای هر  9ازای هر 

دکتر طاهر احمدی بیان کرد: با توجه به اینکه استان مرکزی از آالینده های زیادی رنج می  دانشجو یک استاد است.

مید است شورای گسترش دانشگاه ها با این برد ایجاد مرکز تحقیقات آالینده ها در این استان امری ضروری است و ا

تجهیز آزمایشگاه پسمانده های سمی و خطرناک در موادغذایی و  وی اظهار کرد:  امر ضروری و مهم موافقت کند.

محصوالت کشاورزی تولیدی و ایجاد آزمایشگاه مرجع از دیگر خواسته های این استان است در حوزه بهداشت و 

  ورد توجه ویژه قرار گیرد.درمان است که امید است م

 

هااای در ادامه جلسه   نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی گفت: تامین زیرساخت 

هااران  درمانی قوی در استان مرکزی یک ضرورت است. عااین ت عباس رجایی افزود: استان مرکزی به عنوان استان م

یرساخت های قوی درمانی برای ارائه خدمات داشته باشد در حالیکه است و در صورت برخی اتفافات احتمالی باید ز

یااک  این مهم وجود ندارد. وی بیان کرد: نوسازی بیمارستان ولی عصر )عج( در زمان مجلس هفتم مصوب شده و در 

مااک وز 10دوره  بااه ک یاااز  ارت ساله رکود داشته اما در دو سال گذشته به روال افتاده و برای تسریع در تکمیل آن ن

مااه  بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دارد. سااالمی ادا شااورای ا نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس 

داد: بیمارستان سوانح سوختگی نیز از مصوبات سفرهای دولت قبل است که محقق نشده و با توجه به صنعتی بودن 

جاااد  است.و احتمال اتفافات آتش سوزی ایجاد این بیمارستان امری ضروری  کااان ای رجایی گفت: در صورت نبود ام

شااود. حااا   ظااور ل یاان من باارای ا عااج(  صاار ) ناارال ولیع سااتان ج  این بیمارستان باید بخشی ویژه و مجهز در بیمار

مااان  وی اظهار کرد: کمک وزارت بهداشت برای تکمیل بیمارستان آیت اهلل خوانساری که پیگیر امور تشخیصی و در

شااورای  روریات این استان است.سرطان است، نیز از دیگر ض لااس  نااداب در مج جااان و خ نماینده مردم اراک، کمی

سااایت  پشت نوبتی دارد.80تخت بستری و  64اسالمی اضافه کرد: هم اکنون این بیمارستان  سااتقرار  رجایی گفت: ا

یرعامل پزشکی اتمی در خنداب افتخار کشور است اما این شهرستان از نظر بهداشت و درمان و اقدام های پدافند غ

شااتری  بسیار ضعیف است که نیاز است وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان انرژی اتمی با جدیت بی

شااند. کااز  در این رابطه کار کنند و تکمیل بیمارستان نیمه کاره این شهرستان سرعت بخ جاااد مر کاارد: ای یااان  وی ب
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کاارد.تحقیقات آالینده ها در اراک نیز یک ضرورت است که ن گااذر  مااردم اراک،  باید از کنار آن به راحتی  نااده  نمای

جااام  کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی افزود: سمن های حوزه سالمت کارهای بزرگی در استان مرکزی ان

غااذا  داده اند که باید مورد حمایت قرار گیرند. ظاار  سااالم از من رجایی گفت: شهر اراک به عنوان نمونه کشوری شهر 

ساایار  تعریف ضاایه ب یاان ق یااد در ا شده که اصالح غذا از مزرعه تا سفره را دنبال می کند و دانشگاه علوم پزشکی با

   پررنگ وارد شود.

تااامین  سااتان  سااوختگی در بیمار سااوانح  خااش  نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی گفت: ایجاد ب

ناااکی قاسم ع اجتماعی این شهرستان باید مورد توجه جدی قرار گیرد. زیزی افزود: در سال های گذشته حوادث درد

یاان  از جمله گاز گرفتگی، سوختگی و انفجار در صنایع شهرستان شازند رخ داد که لزوم تقویت بخش تخصصی در ا

صااان  رابطه در بیمارستان تامین اجتماعی امری ضروری است. گااه متخص وی بیان کرد: به تازگی پنج متخصص به جر

شااد.بیمارستان تامین اجت شااته با لاات دا یاات دو بااا حما مااه  یاان روال ادا ساات ا  ماعی شازند پیوسته اند که انتظار ا

ساات و  سااتایی ا یاات رو ساااختار جم بااا  نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: شازند شهرستانی 

یاا 87خدمات بهداشت و درمان آن از طریق  یااک خانه و مرکز بهداشت به مردم ارائه می شود و ایجاد  لاای کلین ک پ

بااا  تخصصی در این شهرستان یک امری ضروری است. عزیزی بیان کرد: فرسودگی ناوگان آمبوالنس، ارجاع بیمار را 

یاارد. قاارار گ جاادی  جااه  مااورد تو یااد  یااز با ماار ن یاان ا شاای در ا یاااره اندی کااه  نااد  ماای ک جااه  شااکل موا  م

ساااخت  حاار زیر کااه در ب وی اظهار کرد: شهر مهاجران در سال های اخیر میزبان پنج هزار واحد مسکن مهر باست 

  زم صورت نگرفته است.های درمانی آن پیش بینی ال

 

شاات و نیز رئیس هیات مدیریه سمن های شبکه سالمت استان مرکزی  حااوزه بهدا عااال در  گفت: سمن های ف

هااای  مااک  درمان و سالمت این استان در بحر های پیشگیری و درمان قدرتمند و توانمند وارد شده اند و تاکنون ک

ساارطان در  90تا  88: از سال  افزودمرتضی صدیقی  زیادی به بخش دولتی ارائه کرده اند. بااروز  آمار ثبتی میانگین 

ناادارد. 100این استان  جااود  کاارد:  درصد بوده که این مهم باید بررسی شود و هیچ مرجعی در این رابطه و یااان        وی ب

یاان ام اس یکی از بیماری های شایع و جدی استان مرکزی است و انجمن ام اس در استان بسیار فعال عمل کرده  و ا

مااه  انجمن حتی در حوزه دیالیز هم وارد شده است. کاازی ادا رئیس هیات مدیریه سمن های شبکه سالمت استان مر

مااان و  شاات و در ساات وزارت بهدا ظااار ا کااه انت داد: مهمترین خواسته بیماران کلیوی ایجاد بخش پیوند کلیه است 

  .آموزش پزشکی در راستای تحقق این خواسته گام های بلندی بردارد

 

ظاار در در پایان جلسه وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی فرمودند :   هااار ن سااازی و اظ صاامیم  ت

صااورت ژخصوص بیماری های صعب العالج باید مبتنی بر پ سااائل  بااری م وهش بوده و با شناخت منشاء علمی ان راه

یااد وی توضیح داد: اینکه بروز و افزایش میزان سرطان به فعالیت های  گیرد. تولیدی و صنعت نسبت داده می شود با

ضاامین  کااه ت صاااد  یااد و اقت  با مستندات علمی همراه شود و نباید با اظهار نظرهای بدون پشتوانه علمی به یرخه تول

کااز  ننده معیشت و اقتصاد خانواده ها و کشور است بازی کرد.ک جاااد مر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ای

صااوص تحقیقات آالینده ها  یاان خ شاای در ا هااای پژوه در استان مرکزی تاکید کرد و گفت: برای تقویت زیرساخت 

گاااذارد. مااای  یاااار  یااازات الزم آن را در اخت کااااری را دارد و تجه ناااه هم ماااادگی هرگو ناااه آ  وزارتخا

یاات  بااه کیف ساااله  دکتر قاضی زاده هاشمی ادامه داد: در خصوص افزایش تعداد بیماران سرطانی کشور، بخشی از م



4 

 

گاای و  تشخیص مااور فرهن بااا ا ساات  زودهنگام بازمی گردد و البته در شناخت علل دیگر نباید کوتاهی شود و نیاز ا

شاای از  تقویت موضوعات خودمراقبتی و تغییر سبک زیست مردم با قوت در این عرصه گام برداشته شود. وی در بخ

یه ای است که باید جدی گرفته شود تا سخنانش گفت: تدبیر عالمانه در تمامی زمینه ها از جمله حوزه سالمت سرما

مااوزش  بتوان طیف وسیع آسیب ها را مهار کرد و آهنگ توسعه و رشد کشور را تندتر کرد. وزیر بهداشت، درمان و آ

شااده و  شااته  پزشکی خاطرنشان کرد: مدیریت در جمهوری اسالمی برمبنای اعتدال، تدبیر و امیدواری مردم بنا گذا

خااود هرکس که در مسیر مایوس  تااار  ماال و رف بااا ع شااند  یااد بکو کردن ملت گام بردارد از مردم نیست و مدیران با

سااتان  امیدواری، تدبیر و اعتدال را عملی کرده و از فرصت سوزی ها بپرهیزند. فاازود: ا شاامی ا ضاای زاده ها دکتر قا

شاات هااای بهدا مااانی مرکزی با توجه به حجم سرویس دهی سالمت به استان های همجوار باید در زیرساخت  ی و در

قااب  تقویت شود. یاال ع بااه دل مااا  وی اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی اراک فرصت مغتنمی برای این منطقه است ا

نااد در  مااه هدفم لااب برنا یااد در قا ماندگی در توسعه آموزشی در سال های قبل با مشکالت زیادی مواجه شده که با

بااا وزیر بهداشت، درمان و آم جبران سریع این مشکالت کوشید. شاات  حااوزه بهدا وزش پزشکی خاطرنشان کرد: در 

یاال  کاازی تکم سااتان مر برنامه تحول سالمت، حلقه خانه های بهداشت و مرکز بهداشتی در یک و نیم سال اخیر در ا

کااه  20شده و در تمامی شهرهای زیر  ناادارد  هزار نفر جمعیت این استان از نظر پزشک، دارو و بهورز کمبودی وجود 

بااه  64دکتر قاضی زاده هاشمی عنوان کرد: بیمارستان  ت.این گامی بزرگ اس ساااری اراک  یاات اهلل خوان تختخوابی ا

یاان  سااعه ا طاارح تو عنوان قطب تشخیص و درمان سرطان غرب کشور با مشکل پشت نوبتی درمان مواجه است که 

یااز  یاال و تجه باارای تکم مااک  مااان در ک هاایچ بیمارستان با کمک خیران کلید خورده و وزارت بهداشت و در آن از 

وی عنوان کرد: نوسازی بیمارستان ولیعصر )عج( اراک نیز با سه نوبت کاری توسط پیمانکار در  کوششی دریغ ندارد.

مااالی  نااابع  تااامین م سالهای اخیر شتاب گرفته و امید است در سفر رئیس جمهوری به این استان تصمیم موثر برای 

کاارد:  تخصصی گرفته شود. مورد نیاز و تسریع در ساخت این بیمارستان مادر نااوان  شاامی ع ضاای زاده ها تاار قا دک

پیشنهاد استان مرکزی در خصوص بناهای فرسوده درمانی این خطه تجمیع امکانات تخصصی بیمارستان ها در قالب 

کاازی و  کی سااتان مر شااد ا مرکز درمانی یکهزار تختخوابی است که امید است با برنامه هدفمند از سوی مدیریت ار

گاارفتن  ش افزوده امالک مازاد درمانی به زودی کلید بخورد.تکیه بر ارز وی گفت: صنایع استان مرکزی باید با جدی 

سااوانح و  مااانی  مسئولیت اجتماعی در تقویت زیرساخت های سالمت مشارکت فعاالنه داشته باشند و خالء مرکز در

خااود سوختگی را که با توجه به صنعتی بودن منطقه یکی از نیازهای مهم و پایه  هاای  بااا همرا ساات  برای این خطه ا

  محقق کنند.
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 :موارد ذیل به تصویب رسیددر خاتمه بعد از بحث و تبادل نظر 

 مسئول پیگیري شرح مصوبه ردیف
مدت 

 زمان

 احداث بیمارستان هزار تخت خوابی در اراک • 1
 دانشگاه علوم پزشکی 

 استانداري مرکزي 

سال 

 جاري

 ستان های امير كبير و طالقانی اراک تجميع و احداث بيمار • 2
 دانشگاه علوم پزشکی 

 استانداري مرکزي

سال 

 جاري

 تکمیل و تجهیز بیمارستان آیه اهلل خوانساري اراک  • 3
 دانشگاه علوم پزشکی 

 استانداري مرکزي

سال 

 جاري 

 ایجاد مرکز تحقیقات آالینده هاي زیست محیطی در دانشگاه  • 4
 دانشگاه علوم پزشکی 

 

ال س

 جاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 حسن طاهر احمدی دكتر 

  اراک كی و خدمات بهداشتی و درمانیدانشگاه علوم پزش رئيس

 سالمت و امنيت غذايی استان  و دبير كارگروه تخصصی
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 دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی روز پنجشنبه در نشست کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان مرکزی در اراک افزود: 

 *** برنامه تحول سالمت رضایمندی مردم در حوزه بهداشت ودرمان را گسترش داد

ت: اجرای برنامه تحول سالمت در این استان رضایتمندی مردم از حوزه بهداشت و استاندار استان مرکزی در این نشست گف

 درمان را گسترش داده است.

محمود زمانی قمی افزود: دولت تدبیر و امید با اجرای این برنامه در کشور و استان مرکزی توانسته آثار رضایتمندی وسیعی را در 

 ط ایده آل فاصله زیاد است.حوزه بهداشت و درمان ایجاد کند اما تا شرای

میلیارد ریال بدهکارترین دانشگاه  500وی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی اراک در ابتدای فعالیت دولت یازدهم با یکهزار و 

 علوم پزشکی کشور بود که با همکاری موثر مجموعه وزارتی و نمایندگان مجلس، این بدهی ها مستهلک شده است.

تخت آن  43تخت مصوب بیمارستانی در این استان وجود داد که دو هزار و  354زی ادامه داد: دو هزار و استاندار استان مرک

بیمارستان فعال در این استان سه بیمارستان با مدیریت تامین اجتماعی، یک بیمارستان خصوصی و  20فعال است و از مجموع 

 بیمارستان دولتی است.  16

درصد است و تا قبل از اجرای برنامه تحول سالمت ضریب  50ال تخت در این بیمارستان ها زمانی قمی بیان کرد: ضریب اشغ

 اشغال تخت در این استان پایین بود.

 64وی، تجمیع دو بیمارستان امیرکبیر و طالقانی در قالب یک بیمارستان یکهزار تختخوابی، تسریع در تکمیل بیمارستان های 

 تخت خوابی ولی عصر )عج( را از مهمترین نیازهای جدی حوزه سالمت عنوان کرد. 320تخت خوابی آیت اهلل خوانساری و 

استاندار استان مرکزی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی در سال های گذشته به دالیل مختلف و سهم اعتبارات آموزشی از نرم 

 کشوری عقب مانده که این نقصان باید جبران شود.

برای تامین نیروی انسانی بیمارستان های نیمه کاره خنداب، فراهان، بهسازی ناوگان آمبوالنس،  زمانی قمی گفت: صدور مجوز

صدور مجوز در شهر اراک برای ایجاد مرکز تصویر برداری و تشخیصی با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد بخش آنژیوگرافی در 

 یجان، محالت و خمین از دیگر نیازها و مطالبات است.ساوه، جبران کمبود اعتبار بیمارستان های کمیجان، تفذش، آشتیان، دل

 

 ***ضرورت مجوز استخدام در دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

 ***تامین زیرساخت های درمانی قوی در استان مرکزی یک ضرورت است

یمه کاره سالمت وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سفر دو روزه خود از چهار بیمارستان دولتی در اراک و طرح های ن

 بازدید کرد.

بازدید از بیمارستان تامین اجتماعی شازند و مرکز بهداشتی و درمانی شازند و طرح دانشکده پرستاری این شهرستان ، شرکت در 

نشست مطبوعاتی ، کارگرئه سالمت و امنیت غذایی و بازدید از طرح های بهداشتی و درمانی شهرستان های خمین، محالت و 

 2ک/ز دیگر برنامه های سفر وزیر به استان مرکزی بود.دلیجان ا

6013/3005/ 
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