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  لیال شاهی 
 

که  است  حوزه ای  توانبخشی«  »خدمات 
بیماران بسیاری در حال حاضر با آن دست 
به گریبان هستند و هنوز اقدام مناسبی برای 
آن انجام نشده است. متولیان سالمت خود از 
همان ابتدا می دانستند که اگر به این حوزه که 
گام سوم پیشگیری بعد از بهداشت و درمان  
است، توجه شود، بسیاری از بیماران وضعیت 
به  مراجعات  بار  و  کرده  پیدا  مناسب تری 
بیمارستان ها کاهش می یابد ولی با وجود این 
مباحث وزارت بهداشت قصد داشت که از 
مسئولیت این موضوع شانه خالی کرده و آن را بر 
عهده هالل احمر قرار دهد که بعد از رایزنی های 
انجام شده هالل احمر نپذیرفت که تولی گری 
توانبخشی را بر عهده گیرد و همچنان معتقد 
است که وزارت بهداشت به عنوان متولی باید 
این اقدام را انجام دهد و این جمعیت در صورت 

نیاز به وزارت بهداشت کمک می کند.
اکنون هالل احمر در استان های کشور مراکز 
توانبخشی تاسیس کرده و البته خبرهایی از 
اقدامات وزارت بهداشت در این حوزه به 
گوش می رسد، ولی باید به این نکته اشاره کرد 
که حتی مسئوالن سالمت برآوردی از میزان نیاز 
کشور به خدمات توانبخشی ندارند و مسلما در 
این شرایط برنامه ریزی و امکانات مناسبی را 
نیز در این عرصه با این شرایط نمی توان انتظار 
داشت. از آنجایی که به نظر می رسد هالل احمر 
در حال حاضر نقش جدی تری در ارائه خدمات 
توانبخشی در کشور نسبت به وزارت بهداشت 
دارد با سیدرضا رئیس کرمی، معاون بهداشت، 
درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر به 
گفت وگو پرداختیم تا در خصوص اقدامات 
انجام شده و کاستی هایی که در این حوزه وجود 

دارد، بیشتر آگاه شویم.

سپید: خدمات توانبخشی که هالل احمر ارائه 
می دهد بیشتر در چه بخش هایی است؟ 

خدمات توانبخشی در هالل احمر قدمت بسیار 
زیادی دارد به خصوص در بحث ارتوپدی فنی 
این خدمات حدود 50 سال قدمت دارد. در حال 
حاضر هالل احمر در 21 استان، مرکز جامع 

توانبخشی دارد که البته به صورت کامل نیست. 
در قسمت های دیگر نیز حدود 105 واحد، 
خدمات تک رشته ای توانبخشی در کشور 
وجود دارد، به نحوی که واحدهای فیزیوتراپی 
و بینایی سنجی در مراکز استان ها و شهرهای 
مختلف خدمات توانبخشی ارائه می دهند. در 
کل خدمات اصلی که هالل احمر ارائه می دهد، 
عمدتا در مراکز ارتوپدی فنی و ساخت اندام 
مصنوعی است که همانطور که اشاره شد در 
21 استان کشور این مراکز وجود دارد. در واقع 
باید گفت هالل احمر گسترده ترین خدمات را 
در مقایسه با بخش خصوصی و دولتی در حوزه 

ارتوپدی دارد.
سپید: در حال حاضر هالل احمر چند درصد 
از نیاز کشور به خدمات توانبخشی را پوشش 

می دهد؟ 
ما متاسفانه نیاز اصلی کشور را نمی دانیم و به 
همین دلیل از میزان حضور خودمان نیز اطالع 
نداریم. البته مطالعه ای در حال انجام است تا نیاز 

کشور را بررسی کنیم. 
سپید: در گذشته مباحثی مطرح شد که 
مسئولیت حوزه توانبخشی به طور کامل به 
هالل احمر واگذار شود، نتیجه این موضوع 

چه شد؟ 
خدمات  از  جزئی  توانبخشی  خدمات 
متولی حوزه سالمت در  و  سالمت است 
این  در  ما  است.  بهداشت  وزارت  کشور، 
حوزه می توانیم تصدی گری بخشی از مراکز 
را براساس توانمان بر عهده گیریم اما متولی 

این کار باید بر عهده وزارت بهداشت باشد. 
البته هالل احمر می تواند، براساس نیازهایی 
که مردم در استان های مختلف دارند، حوزه 
تصدی گری خود را در ارائه خدمات گسترش 
دهد. یکی ازاین موارد مراکز مراقبت روزانه و 
به شکل گسترده تر بیمارستان های توانبخشی 
است که برنامه هایی در این ارتباط داریم، اما 
باید زمینه های اولیه این موضوع از جمله بحث 
آیین نامه ها، تعرفه خدمات و بیمه تعیین تکلیف 
شود تا همزمان بتوانیم مراکز مناسبی را ایجاد 

کنیم. 
استاندارد  شرایط  و  اولیه  مطالعات  ما 
داده ایم  انجام  را  توانبخشی  بیمارستان های 
ولی واقعیت این است که تا زمانی که مجموع 
اقدامات از جمله تعرفه و بیمه تعیین تکلیف 
روبرو  مشکل  با  خدمات  ارائه  در  نشود، 
وزارت  سوی  از  موضوع  این  می شویم. 
حال  در  هالل احمر  مجموعه  و  بهداشت 
پیگیری است که امیدواریم هر چه زودتر به 

نتیجه برسد. 
سپید: با توجه به توضیحاتی که ارائه دادید، 
یعنی هالل احمر نمی تواند و یا این ظرفیت 
را ندارد که تولی گری توانبخشی را بر عهده 

گیرد؟ 
بله همینطور است. ما به عنوان نهادی که در 
سراسر کشور حضور داریم، می توانیم حجم 
زیادی از خدماتی که مردم نیاز دارند را ارائه 
دهیم ولی نمی توانیم تولی گری توانبخشی 
را به صورت کالن در کشور انجام دهیم. البته 

ممکن است در بخش هایی وزارت بهداشت 
درخواست خرید خدمت و یا خرید توانبخشی 
از ما داشته باشد که در این صورت در بسیاری از 

زمینه ها می توانیم خدمات خود را ارائه دهیم.
سپید: آیا عدم پذیرش این موضوع از سوی 
هالل احمر به مشکالت کمبود بودجه مربوط 

می شود؟
بله، همه نهادها با مشکل کمبود بودجه مواجه 
هستند، همانطور که می دانید سال گذشته 
بودجه دولتی به هالل احمر تخصص پیدا 
نکرد.  البته امسال دولت به منظور جبران عدم 
تخصیص منابع، بودجه مناسبی را تصویب 
کرد اما باید به این نکته توجه داشت که هر چه 
گستردگی برنامه ها بیشتر باشد نیاز به منابع مالی 
نیز بیشتر خواهد شد. ما در حوزه توانبخشی و 
به ویژه در بحث تجهیزات توانبخشی نیازمند 
بودجه هستیم. عدم تحقق بودجه ما را با 
مشکالت بسیاری مواجه کرده است. از نظر 
فیزیکی واحدهای آماده ای را داریم که متاسفانه 
به علت کمبود بودجه نتوانستیم آنها را تجهیز 
کنیم و در خدمت مردم قرار دهیم. کمبود منابع 
مالی در دیگر حوزه ها و به خصوص در حوزه 
توانبخشی باعث شد که ما نتوانیم خدماتمان را 

گسترش دهیم.
سپید: به تعرفه و بیمه اشاره کردید، چه 

مشکالتی در این زمینه وجود دارد؟ 
بحثی که همیشه بر آن تاکید می کنم و از 
مشکالت اساسی در حوزه توانبخشی است، 
این است که تعداد زیادی از خدمات توانبخشی 
تعرفه ندارد و تعدادی هم که تعرفه دارد، 
مشمول خدمات بیمه ها به خصوص بیمه های 
پایه نیست. در زمینه ساخت اندام مصنوعی و 
ارتوپدی فنی مردم به شدت در مضیقه هستند 
و متاسفانه بیشتر این خدمات مشمول خدمات 
بیمه های پایه و حتی بیمه های تکمیلی نیست 
و به همین دلیل مردمی که نیاز به اندام مصنوعی 
دارند، بسیار تحت فشار هستند و مشکالت 

زیادی را تحمل می کنند.
در  توانبخشی  اهمیت  به  توجه  با  سپید: 
کشورچالش اصلی که در طی این سال ها 
باعث شد تا این موضوع آنطور که باید مورد 

توجه قرار نگیرد چه بوده است؟ 

مساله بهداشت و درمان از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است به خصوص درمان که نیاز 
اولیه و فوری مردم است. مسلما فردی که 
بیمار می شود پس از بهبود نیاز به خدمات 
توانبخشی دارد ولی آن چیزی که اهمیت 
دارد، حفظ حیات بیمار است به همین دلیل 
در کشور ما به این حوزه بیشتر توجه شده 
و به نوعی توانبخشی مغفول مانده است. 
توانبخشی جزء سوم پیشگیری ها محسوب 
می شود. بسیاری از بیماری های قلبی، ریوی 
با توانبخشی بهبود می یابد، حتی بسیاری از 
بیمارانی که دچار ضایعات نخاعی هستند 
با توانبخشی به زندگی بازمی گردند. درمان 
اصلی بیماری های خاص عصبی از جمله 
ام اس و سایر بیماری ها از طریق توانبخشی 
است.به همین دلیل توجه به توانبخشی در 
حال حاضر در مجموع بیشتر شده و کشور ما 
مسلما به دنبال این قضیه است. ما در جمعیت 
هالل احمر به دنبال توانبخشی های تخصصی 
هستیم تا بتوانیم بیماری های مشخصی که از 
این طریق روند بهتری پیدا می کنند را تحت 

پوشش قرار دهیم. 
سپید: اخیرا رئیس جمعیت هالل احمر در 
مورد همکاری با وزارت بهداشت در حوزه 
توانبخشی مباحثی را مطرح کرده اند. این 

همکاری دقیقا به چه شکل بوده است؟ 
بهداشت  وزارت  گفتید  که  همانطور  بله 
اخیرا در حوزه توانبخشی اقداماتی را شروع 
کرده و شورای راهبردی تشکیل داده است 
که هالل احمر نیز جزئی از آن شورا است. ما 
می توانیم با وزارت بهداشت در برخی از 
برنامه هایی که در این زمینه پیگیری می کنند، 
مشارکت داشته باشیم. البته ما بیشتر به عنوان 
کمک به وزارت بهداشت، در خدمت مردم 
نیست که بخواهیم کار  اینطور  هستیم و 
مشترکی را با هم انجام دهیم. اگر در جایی 
به خدمات هالل احمر نیاز باشد، مشکلی از 
بابت همکاری وجود نخواهد داشت کما 
اینکه در بحث کلینیک های ویژه در چند 
استان فعالیت مشترک با دانشگاه های علوم 
پزشکی داریم که خدمات به طور مشترک به 

مردم ارائه می شود.

خبر

3 طرح مهم حوزه بهداشت و درمان 
در اندیمشک به بهره برداری می رسد

قائم  مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت 
گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
»با پیگیری های صورت گرفته، 3 طرح حوزه 
بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک افتتاح 
می شود.«  مصطفی پریدار ظهر دیروز و پس از 
بازدید از طرح های نیمه تمام شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان اندیمشک در گفت وگو با 
خبرنگاران اظهار کرد: »امروز و با حضور جمعی 
از مسئوالن وزارت بهداشت و مسئوالن محلی و 
استانی، روند تکمیل و تجهیز امکانات و خدمات 
افزود:  بهداشتی شهرستان بررسی شد.« وی 
»بسیاری از طرح های عمرانی حوزه بهداشت و 
درمان شهرستان اندیمشک در سال های اخیر به 
دالیل مختلف نیمه تمام رها شده اند که در سفر 
امروز و پس از بررسی صورت گرفته، روند 
تکمیل و تجهیز این طرح ها مورد توجه و تاکید 
قرار گرفت.«  قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و 
منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
عنوان کرد: »یکی از این طرح ها، بیمارستان 24 
تخت خوابی بخش الوار گرمسیری اندیمشک 
بوده که تسریع تکمیل و تجهیز آن مورد توجه قرار 
گرفت و با پیگیری های صورت گرفته، این طرح 
بهداشتی نیز در دهه فجر امسال به بهره برداری 
می رسد.« وی گفت: »همچنین در این سفر، روند 
تکمیل و بهره برداری از 2 خانه بهداشت کوی 
جمهوری اسالمی و کوی شهدای اندیمشک 
مورد بررسی قرار گرفت که این طرح ها نیز 
به زودی به بهره برداری می رسد.« پریدار بیان 
مختلف  بخش های  تجهیز  و  »تکمیل  کرد: 
بیمارستان امام علی )ع( شهرستان اندیمشک و 
توجه به رفع نیازهای این حوزه در بخش بستر 
بهداشتی و امکانات و اجرای طرح هتلینگ در 
این واحد بهداشتی از دیگر تصمیمات این سفر 
بوده است.« وی افزود: »تمام طرح های نیمه تمام 
شهرستان اندیمشک در بخش بهداشت و درمان 
تا اردیبهشت ماه امسال و کمتر از یک سال آینده به 

بهره برداری می رسد.«

 بالتکلیفی بیماران در ارائه خدمات توانبخشی در کشور 

اکثر خدمات توانبخشی تعرفه ندارند،  تعرفه دارها هم بیمه ندارند
یادداشت

افزایش پزشکان تمام وقت 
در بخش دولتی پس از طرح تحول سالمت

 محمد حاجی آقاجانی
معاون درمان وزیر بهداشت

یکی از موارد مهمی که در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی مطرح شد، بحث تمام وقت شدن پزشکان متخصص در 
بیمارستان  های دولتی بود که این یکی از دستاوردهای بزرگ برنامه تحول 
نظام سالمت است. امروز درصد پزشکان تمام وقت در بیمارستان های 
وزارت بهداشت از عدد 18 به 47 درصد رسیده است؛ 10 هزار پزشک 
متخصص نیز در بیمارستان های وزارت بهداشت با برنامه تحول نظام 

سالمت، تمام وقت شده اند.
اگرچه ماده 32 برنامه پنجم توسعه نیز بر تمام وقت شدن پزشکان تاکید 
دارد اما علیرغم این تاکید قانونی تا قبل از برنامه تحول نظام سالمت توفیق 

چندانی در این زمینه حاصل نشده بود.
با اجرای برنامه تحول نظام سالمت، در سال 93 میزان تمام وقتی پزشکان 
متخصص و فوق تخصص در بیمارستان های وزارت بهداشت به 38 
درصد و در سال 1394 به 47 درصد رسیده است و این در حالی است که 
قبل از اجرای برنامه تحول تنها 18 درصد پزشکان در بخش دولتی تمام 

وقت بودند.
در حال حاضر و در این قالب حدود 10 هزار نفر از پزشکان متخصص 
و فوق تخصص تمام وقت جغرافیایی صرفا در بیمارستان های وزارت 
بهداشت شاغل هستند و تمام وقت خود را در بخش دولتی صرف خدمت 
به هموطنان می کنند و در بخش خصوصی فعالیتی ندارند؛ افزایش میزان 
تمام وقتی پزشکان در بخش دولتی در راستای اهداف مهم برنامه تحول 

نظام سالمت بوده است و قطعا برکات فراوانی دارد.
تمام وقت شدن پزشکان در بیمارستان های دولتی مزایای زیادی دارد 
که یکی از آنها این است که حفاظت مالی از مردم در مقابل هزینه های 
سالمت با به کارگیری پزشکان تمام وقت جغرافیایی در کلینیک ها و 
بیمارستان های دولتی به دلیل تعرفه پایین دولتی و پوشش بیمه پایه میسر 

خواهد شد.
همچنین ارتقاء کیفیت خدمات درمانی با حضور پزشکان متخصص و 
فوق تخصص به صورت تمام وقت در بالین بیماران، اتاق عمل، اورژانس 
و بخش های بستری، به کاهش خطاهای پزشکی و افزایش ایمنی بیمار و 

ارتقاء مستمر کیفیت خدمات بالینی منجر می شود.

سپید: رئیس سازمان انتقال خون، سازمان متبوعش را متعهد 
به ریشه کنی هپاتیت در کشور دانست و گفت: »برنامه های 
مختلفی در راستای سالم سازی خون داریم تا از این طریق به 

جهان عاری از هپاتیت برسیم.«
علی اکبر پورفتح اهلل با بیان اینکه جهت  گیری اهدای خون 
براساس پایشی که ظرف 5 سال گذشته انجام شده، به سمت 
اهداکنندگان مستمر است، تصریح کرد: »بیش از 80 درصد 
موارد هپاتیت B و هپاتیت C از اهدا کنندگانی صورت گرفته 

که برای اولین بار اهدای خون انجام داده اند.«
وی با اشاره به اینکه در اهداکنندگان مستمر، کمتر از 5 درصد 
موارد هپاتیت B و C اتفاق افتاده، خاطرنشان کرد: »این رقم در 
اهداکنندگان با سابقه 15 درصد است. بنابراین اگر 25 درصد 
از اهداکنندگان بار اول را از چرخه اهدا حذف و اهدای خون 
به سمت اهداکنندگان مستمر حرکت کند، ضریب امنیت خون 
و امکان انتقال هپاتیت B بعد از انتقال خون به حداقل ممکن 

می رسد.«
پورفتح اهلل سرمایه گذاری روی جوانان برای اهدای خون را 
یکی دیگر از برنامه های خود برشمرد و تصریح کرد: »در ایران 
بر اساس برنامه کشوری واکسیناسیون، تمام کودکان متولد 
سال 1373 به بعد واکسن هپاتیت B را دریافت کردند. از 
آنجاکه این افراد نسلی عاری از هپاتیت B هستند، بنابراین 

اگر اهدای خون به سمت جوانان حرکت کند، می تواند باعث 
کاهش خطر هپاتیت B بعد از انتقال خون شود.«

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر 25 درصد از اهدا 
کنندگان، بار اول و 52 درصد از آنان، اهدا کنندگان مستمر 
هستند، خاطرنشان کرد: »مابقی نیز اهداکنندگان باسابقه 

هستند.«
رئیس سازمان انتقال خون با بیان اینکه امسال حدود 7 هزار 
اهدا کننده بار اول در استان کردستان داریم، اضافه کرد: »از 
ابتدای سال جاری خون اهدا کنندگان بار اول این استان را وارد 
چرخه مصرف برای بیمارستان ها و مراکز درمانی نکردیم. اما 
همه روندهای مرتبط با انتخاب اهدا کنندگان و نمونه برای 
آزمایش  از آنها دریافت می شود و 4 ماه بعد این افراد برای 
پیوستن به جمع اهدا کنندگان مستمر فراخوان می شوند. 
 B، اگرچه با این روند، حدود 7 هزار مورد تست های هپاتیت
C و HIV به حجم کاری سازمان در استان اضافه می شود، 
اما این نتیجه را هم خواهد داشت که از ابتدای سال بتوانیم 
خون هایی که در این استان آزاد می کنیم از اهدا کنندگان مستمر 

باشد.«
وی با تاکیدبر اینکه دومین پروژه در استان اردبیل اجرا 
می شود، گفت: »از آنجاکه امکان ارسال پالسما به خارج از 
کشور از خون های اهدایی بار اول وجود دارد، از این افراد 

خون دریافت، پالسمای آن جدا و به چرخه صنعت پالسما 
ارسال می شود، اما گلبول قرمز آن برای ذخیره بحران استفاده 
می شود و اگر دچار کمبود خون در مراکز درمانی شویم، از 

خون اهداکنندگان بار اول استفاده می کنیم.«
پورفتح اهلل اضافه کرد: »خوشبختانه با توجه به برنامه ریزی 
صورت گرفته تا به حال موفق شدیم که از خون اهدا کنندگان 
بار اول در استان اردبیل استفاده نکنیم. بنابراین از ابتدای سال 
در 2 استان توانستیم خون را از اهدا کنندگان مستمر در اختیار 

قرار دهیم.«
وی با بیان اینکه بحث خودمراقبتی نیز جزء برنامه های 
سازمان انتقال خون برای آموزش اهداکنندگان قرار گرفته 
برنامه ای است که  است، خاطرنشان کرد: »خودمراقبتی 
سازمان بهداشت جهانی نیز آن را برای رسیدن به یک جامعه 
سالم توصیه می کند، اما خود مراقبتی در سازمان انتقال خون 
و اهدا کنندگان خون مفهومی خاص و ویژه  دارد. یعنی اهدا 
کننده عالوه بر خود، خود مراقبتی را برای گیرنده خون نیز 
انجام می دهد. بر همین اساس هم برنامه های متعدد خود 
مراقبتی، آموزش خود مراقبتی و پویش های خود مراقبتی را 
آغاز کردیم که نمونه آن را در آغاز هفته انتقال خون و در لیگ 
فوتبال مشاهده کردیم که ورزشکاران جوانان را دعوت به 

خودمراقبتی می کردند.«

تعـهد سازمـان انتـقال خـون به ریشه کنی هپـاتیت

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و 
عمومی از بهره برداری از 40 بیمارستان با مجموع 5700 تخت 
تا پایان دولت یازدهم خبر داد و گفت: »تحویل بیمارستان های 

تکمیل شده از هفته آینده آغاز می شود.«
به گزارش سپید به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
ساخت  دست  در  بیمارستان   100 از  علیزاده  محمدجعفر 
با مجموع 24 هزار تخت در کشور خبر داد و گفت: »عالوه 
بر اعتبارات مصوب، امسال 500 میلیارد تومان از یک درصد 
مالیات بر ارزش افزوده به پروژه های بیمارستانی اختصاص 
پیدا کرد.« وی افزود: »طبق یک بررسی و برنامه ریزی فشرده 
تصمیم به بهره برداری از 40 بیمارستان با مجموع پنج هزار و 
700 تخت تا پایان دولت یازدهم گرفته شد که تحویل این تعداد 

بیمارستان ها به نوبت از هفته آینده آغاز می شود.«

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 5 بیمارستان آماده 
بهره برداری در ماه جاری است گفت: »بیمارستان 98 تختخوابی 
رباط کریم،  نفری  هزار   400 شهرستان  در  واقع  بهارستان 
گلستان،  استان  در  واقع  بندر گز  تختخوابی  بیمارستان 9۶ 
بیمارستان 150 تختخوابی بوکان، بیمارستان 35 تختخوابی 
کوه بنان و بیمارستان 220 تختخوابی مال خلیفه در شهرستان 
لردگان استان چهارمحال و بختیاری در این ماه به بهره برداری 

خواهند رسید.«
دولتی  تاسیسات  و  مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها 
و عمومی با اشاره به همکاری قابل توجه وزارت بهداشت 
»کمیته  کرد:  خاطرنشان  بیمارستانی  پروژه های  اجرای  در 
مشترکی برای بررسی روند ساخت بیمارستان ها تشکیل شده 
و امیدواریم با تخصیص اعتبارات، این گام بلند محقق شود؛ 

خوشبختانه روند تخصیص اعتبارات نیز تاکنون خوب بوده 
است.« علیزاده به معماری و ساخت بیمارستان ها اشاره کرد و 
گفت: »پروژه های مختلف از لحاظ تیپ های متفاوت همچون 
آموزشی و جنرال، متناسب با نیازهای هر منطقه و شهرستان 
طراحی می شوند. همچنین طراحی برخی از قسمت ها مانند 
اورژانس و بخش زایمان متناسب با نیاز روز دنیا مورد اصالح 

قرار گرفته و هم اکنون در حال اجرا هستند.«
طراحی  کتاب  در  مندرج  مطالب  اساس  بر  است،  گفتنی 
جهانی  سازمان  توسط  ابالغی  مقررات  برابر  بیمارستان 
از سه سیستم 4  از یکی  بیمارستان ها می توانند  بهداشت، 
مرحله ای، دو مرحله ای و یک مرحله ای برای طراحی یک 
فضای مناسب جهت یک زایشگاه استاندارد استفاده کنند. توجه 
به تعاریف هر یک از سه روش باال می تواند حداقل مشخصات 

مورد نیاز یک پالن کاربردی را به تیم طراحی ارائه دهد. البته 
در کشور ما از حدود ۶0 سال پیش، سیستم 4 مرحله ای برای 
مراکز زایمان انتخاب و اجرا شده است. علت آن هم نوع نیازها و 
میزان توانمندی های تکنولوژیکی آن زمان در اقصی نقاط کشور 
بوده است. همچنین بخش زایشگاه و بخش اورژانس باید حتی 
المقدور در کنار هم یا در یک طبقه واقع شوند و در صورت 
عدم امکان اجرای این موضوع، برای جبران قسمتی از این عیب 
دائم در بیمارستان، باید به وسیله آسانسورهای اختصاصی این 
نقص تا حدودی جبران شود. به خاطر داشته باشیم که زایمان 
یک عمل اورژانسی بوده و بیماران هم در اکثریت بیمارستان ها 
ابتدا به اورژانس مراجعه و از آنجا به زایشگاه منتقل می شوند. در 
عین حال در ساخت بیمارستان ها این نکته باید همواره در نظر 
باشد که ورودی از خیابان های شهری به اورژانس بیمارستان 
از دور مشخص و قابل رویت باشد و دسترسی به آن نیز برای 

تمامی مراجعان، راحت و در هر زمان امکان پذیر باشد.

بهره برداری از ۴۰ بیمارستان با مجموع ۵۷۰۰ تخت تا پایان دولت یازدهم گزارش خبری

 وزرای علوم، بهداشت و آموزش و پرورش به منظور ارائه 
گزارش در جلسات هفته آینده کمیسیون آموزش و تحقیقات 

مجلس حضور خواهند داشت.

 فریدون نوحی رئیس بیمارستان قلب شهید رجایی تهران 
گفت: »سکته های قلبی، مغزی و بیماری های مادرزادی قلبی 
بحرانی  ایرانیان  عروق  و  قلب  وضعیت  که  شده اند  موجب 

شود.«

گفت:  بهداشت  وزارت  اعتباربخشی  و  نظارت  مدیرکل   
»باید استانداردهای جدید را به بیمارستان ها آموزش دهیم و 
رئیس بخش ها هم به آن اعتقاد داشته باشند تا به تدریج خطاها 

کاهش یابد.«

 رئیس سازمان انتقال خون ایران از اهدای 2 میلیون و 100 
هزار واحد خون توسط مردم ایران در سال گذشته خبر داد.

 ناصر محمد پور رئیس بخش جانوران سمی و تولید پادزهر 
انستیتو رازی ضمن تکذیب واردات واکسن فلج اطفال هندی 

به کشور گفت: »انستیتویی شبیه رازی را در هند بنا کرده ایم.«

نظام  سازمان  شورای عالی  عضو  طاهرخانی  داریوش   
پزشکی کشور معتقد است که مافیای دارویی کشور، امکان 
بیمه ای در رجوع به طب  برخورداری مردم از حمایت های 

سنتی را بسیار دشوار نموده اند.

 رضا اشک فرماندار بم گفت: »مناطق حاشیه نشین به عنوان 
کانون دغدغه های بهداشتی محسوب می شوند.«

 دبیرکل خانه پرستار با اشاره به وضعیت نابسامان پرستاران 
بخش  خواندن  »غیرحاکمیتی  می گوید:  خصوصی  بخش  در 
درمان در شرایطی که آحاد مردم توان پرداخت خدمات گران 

بخش خصوصی را ندارند، خطرناک است.«

اخبار کوتاه


