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بهقانونعملکردهایم
سپید: صبح دیروز جمعی از پاتولوژیست ها در 
اعتراض به صدور مجوز فنی تأسیس آزمایشگاه 
برای دارندگان مدرک دکترای علوم آزمایشگاهی 
در صورت گذراندن دوره بالینی در مقابل مجلس 
تجمع کردند. تجمعی که پیش از این در مقابل 

بود.  نظام پزشکی صورت گرفته  سازمان 
در واقع پزشکان متخصص پاتولوژی نسبت به 
که  آیینامه ای  تدوین  در  وزارت بهداشت  اقدام 
ورود غیر پزشکان به حیطه تشخیص آزمایشگاهی 
را مجاز می شمارد، اعتراض دارند؛ چرا که بر این 
باورند که در کشور ما شرط متخصص آزمایشگاه 
شدن، داشتن مدرک طب عمومی است که این 
در  و  بوده  توسعه یافته  کشورهای  الگوی  خود 
واقع تخصص آزمایشگاه یک تخصص پزشکی 
این دستورالعمل یک  با  است.آن ها معتقدند که 
گام به عقب برداشته و کسانیکه پزشک نیستند 

می کنند. پیدا  را  آزمایشگاه  مدیریت  مجوز 
آسیب شناسی  انجمن  رئیس  نایب  کرمی،  فرید 
ایران معتقد است که وزارت بهداشت تحت تأثیر 
البی قوی فارغ التحصیالن رشته های علوم پایه، 
به  را  آزمایشگاه ها  مدیریت  مجوز  دارد  قصد 

از پزشکان واگذار  کند.  غیر 
وی گفت: »براساس الگوی رایج در کشور ما، 
از  پس  فرد  آزمایشگاه،  متخصص  تربیت  برای 
قبولی در دانشگاه و عبور از کنکور 7 سال در 
از چهار سال  حوزه طب درس خوانده و پس 
طی کردن دوره تخصص، امتحان دستیاری داده 
عنوان  به  آزمایشگاه  در  می تواند  سرانجام  و 

کند.  فعالیت 
در حال حاضر فارغ التحصیالن رشته های علوم 
و  میکروب شناسی  خون شناسی،  همچون  پایه 
بیوشیمی به دلیل اینکه در مراکز تحقیقاتی، ظرفیت 
را  فارغ التحصیالن  برای کار  پذیرش  میزان  این 
ندارد، از البی خود در وزارت بهداشت استفاده 
تهیه  این زمینه  آیین نامه ای در  کرده و در واقع 

شده است.« 
کرمی تاکید کرد که با این اقدام یک غیرپزشک باید 
جواب آزمایش را بیان کند و در واقع از آنجایی 
آیین نامه  است،  بالینی  طب  مادر  پاتولوژی  که 
بیماران خواهد شد. در  به  مذکور سبب آسیب 
درخواست  واقع  در  آزمایش  درخواست  واقع 
مشاور پزشکی است و درخواستی میان دو پزشک 
پزشک  مقابل  طرف  اقدام،  این  با  اگر  که  بوده 
بیماران خواهد رفت.  نباشد، دودش بر چشم 

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی تخصصی 
اعتراضات  این  به  واکنش  در  بهداشت  وزارت 
اجرای آیین نامه اجرایی دوره های تکمیلی را به 
قانونی که در سال 1367 توسط مجلس شورای 
اسالمی تصویب شد، ارجاع داد و گفت: »وزارت 
این  خود  قانونی  وظایف  راستای  در  بهداشت 

اقدام را انجام داده است.«
 سیدحسن امامی رضوی ادامه داد: »در سال 1367 
تصویب  به  قانونی  اسالمی  شورای  مجلس  در 
PHD های  که  افرادی  آن  به موجب  و  رسید 
می توانستند،  هستند،  آزمایشگاهی  رشته ای  تک 
آزمایشگاه  فنی  تکمیلی، حق  دوره  گذراندن  با 
در  قانون  کنند.این  تأسیس  آزمایشگاه  و  گرفته 
بعداز آن  ماند.  اما معطل  اجرا شد،  مقطعی هم 
با پیگیری های افراد ذینفع، دیوان عدالت اداری 
حکم کرد که این قانون توسط وزارت بهداشت 
اجرایی شود. در واقع به دلیل حکم دیوان عدالت 
اداری، وزارت بهداشت این قانون را اجرا کرد 
و آیین نامه ای برای اجرای این قانون تهیه کرد 
که به صورت محدود در کشور اجرا می شود.« 
همکاران  از  »بعضی  کرد:  تاکید  رضوی  امامی 

رشته ها  سایر  به  اجازه  به  نسبت  پاتولوژیست 
برای دریافت حق فنی آزمایشگاه اعتراض کردند 
کافی  بررسی های  از  پس  بهداشت  وزارت  اما 
و مشورت با صاحبنظران و براساس قانون این 

اقدام را انجام داده است.«
وی تصریح کرد: »طبق قانون مصوب مجلس ، 
وزارت بهداشت مکلف شده است که گروه های 
دوره  گذراندن  با  آزمایشگاهی  علوم  مختلف 
تکمیلی مجوز تأسیس آزمایشگاه داشته باشند و 
آیین نامه ای نیز برای گذراندن دوره های تکمیلی 

است.«  تهیه شده 
پاتولوژیست ها  »استدالل  کرد:  خاطرنشان  وی 
ابتدا دوره  آنها در  این است که  اعتراض  برای 
دورهای  بعد  و  گذرانده  را  عمومی  پزشکی 
تخصصی آسیب شناسی را می بینند. لذا پس از 
دوره تخصصی اجازه تأسیس و کار در آزمایشگاه 
فقط  قبلی،  مصوب  قوانین  طبق  البته  دارند.  را 
PHD پاتولوژیست این اجازه را ندارند، بلکه

درحال  نیز  نیستند  پزشک  که  آزمایشگاه  های 
حاضر اجازه تأسیس آزمایشگاه را دارند. 

بدین معنی که درحال حاضر هم با تشکیل تیمی 

3 نفره از رشته های مختلف علوم آزمایشگاهی، به 
آنها مجوز تأسیس آزمایشگاه داده می شود. اجرای 
آیین نامه اجرایی به رشته های علوم آزمایشگاهی 
با گذراندن دوره های  که  را می دهد  اجازه  این 
تک  صورت  به  پاتولوژیست ها  مانند  تکمیلی، 

کنند.«  تأسیس  آزمایشگاه  بتوانند،  نفره 
پیش بینی شده  قوانین موصوف  »در  افزود:  وی 
افراد داوطلب ضمن گذراندن امتحان  است که 
در  خودشان  توانمندی های  تکمیل  با  ورودی 
یک دوره قبل از ورود به دوره تکمیلی آمادگی 
الزم را کسب کنند و پس از طی دوره آموزشی 
مربوطه، چنانچه در امتحان گواهینامه تخصصی 
حد  و  شوند  موفق  پاتولوژی  کلینیکال  دوره 
نصاب را کسب نمایند، فارغ التحصیل این دوره 

می شوند.«  محسوب 
معتقد  »پاتولوژیست ها  گفت:  رضوی  امامی 
باید  هستند،  پزشک  که  افرادی  فقط  هستند، 
آزمایشگاه تأسیس کنند و شاید در بعضی کشورها 
آموزشی کشور  نظام  اما در  باشد  این گونه  نیز 
سایر  برای  را  امکان  این  است،  بینابینی  که  ما 

نیز فراهم کرده است.« رشته ها 
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رئیسسازمانامدادونجاتهاللاحمر
تشریحکرد:

کمبودهای امداد و نجات در ایران
ایسنا: رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر گفت: »تجهیزات 
روز دنیا همراه با دانش تخصصی و بومی، ایجاد مراکز تحقیقاتی 
درمانی و مراکز رصد و پایش حوادث از کمبودهای امروز حوزه 

امداد و نجات است.«
مرتضی سلیمی در مورد وضعیت کلی امداد و نجات در ایران 
تأمین  از  قانون اساسی برخورداری  »بر اساس اصل 29  گفت: 
افتادگی،  کار  از  پیری،  بیکاری،   بازنشستگی،  نظر  از  اجتماعی 
بی سرپرستی، در راه  ماندگی حوادث و سوانح و نیاز به خدمات 
و  بیمه  صورت  به  پزشکی  مراقبت های  و  درمانی  و  بهداشتی 
غیره حقی همگانی است و دولت مکلف است طبق قوانین از 
محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، 
خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین 
کند.بنابراین متولی اصلی امداد و نجات دولت است و جمعیت 
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران به عنوان مؤسسه ای خیریه و 
عام المنفعه و نهاد عمومی غیر دولتی و بر اساس بندهای 1 و 2 و 
3 و 4 ماده 3 و ماده 5 اساسنامه و همچنین عرف ملی و تعهدات 
خود در چارچوب نهضت بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر 
نسبت به برنامه ریزی و اقدام جهت آمادگی در برابر سوانح و 
ارائه خدمات امدادی و ارسال کمک به مناطق آسیب دیده و غیره 

به عنوان معین دولت وارد عمل می شود.«
سلیمی با بیان اینکه کار جدی و مهم امسال ما توانمندسازی این 
تیم های عملیاتی است، ادامه داد: »در این راستا تجهیز و آموزش 
تیم های عملیاتی جست و جو و نجات بین شهری، جست و جو 
و نجات شهری، کوهستان، محیط های آبی، تیم حمایت روانی، تیم 
پشتیبانی عملیات، تیم واکنش سریع، تیم جست و جو در سوانح، تیم 
ارزیابی سوانح و تیم باز پیوند خانواده صورت می گیرد و تیم های 
واکنش سریع یکی از این تیم ها بود که رونمایی شد و در تالش 
هستیم که دیگر تیم های تخصصی جمعیت را هم سال آینده وارد 
فاز عملیاتی کنیم.« وی در مورد کمبودهای حوزه امداد و نجات 
اظهار کرد: »تجهیزات روز دنیا همراه با دانش تخصصی و بومی و 
ایجاد مراکز تحقیقاتی درمانی حوزه و همچنین مراکز رصد و پایش 
حوادث از کمبودهای امروز حوزه امداد و نجات است که باید در 
ایجاد یک نگاه علمی و بومی تالش مضاعف تری شود.«سلیمی 
در مورد اینکه چه مواردی باعث افزایش توانایی نیروهای هالل 
احمر می شود گفت: »رسالت حوزه امداد و نجات سنگین تر از 
گذشته است . چرا که با پیچیده شدن حوادث و مخاطرات  و باال 
رفتن سطح آگاهی های جامعه از حقوق شهروندی و گسترش 
روزافزون شبکه های مجازی مجال آزمون و خطا در صحنه حوادث 
نیست لذا باید با برنامه ریزی های صحیح و تمرین های مستمر و 
حفظ سطح باالی آمادگی ، بیشتر از گذشته تالش کرد.« به گفته 
وی، به روز شدن، لزوم وجود مدیریت های اثر بخش و کارا و 
ساختار مناسب و دارا بودن امکانات کامل تر و به روزتر برای 
خدمات رسانی بهتر، از ضروریات سازمان امداد و نجات است 
و باید با امکانات و ساختاری مناسب تر امکان ورود به سوانح 
را داشته باشد. رئیس سازمان امداد و نجات درباره اینکه در اکثر 
حوادث نیروهای امدا و نجات پیشتاز هستند اما پس از حادثه 
نیروهای دیگر ارگان ها هم اضافه می شوند و آیا آنها تخصص الزم 
برای رسیدگی به وضعیت را دارند یا خیر گفت: »مدیریت بحران 
حلقه بهم پیوسته ای از زنجیره های مختلف است که سازمان های 
مختلفی درگیر هستند و هر کدام نیز شرح وظایف خود را در 
هنگام حوادث دارند، به طوریکه وظیفه هالل احمر در حال حاضر 
جست و جو و نجات و اسکان اضطراری در حوادث طبیعی مانند 
زلزله و سیل است و سازمان های دیگر نیز هر کدام وظیفه خاص 
خود را دارند. در سال های اخیر هماهنگی ها خوبی به عمل آمده 
ولی برای رسیدن به نقطه مطلوب احتیاج به مانورها و تمرین های 
بیشتر داریم.«سلیمی در مورد اینکه تا چه حد بر پیشگیری در 
ایران توجه می شود گفت: »در ایران قوانین نسبتاً خوبی در حوزه 
پیشگیری وجود دارد ولی الزمه این امر اجرای کامل و صد در 
صدی است. همچنین در خصوص آگاهی بخشی نیز هالل احمر 
قدم های محکمی برداشته که هم اکنون نیز با طرح خادم اقدامات 
موثری را در سراسر کشور در حوزه آموزش همگانی با هدف 

پیشگیری و آمادگی انجام می دهیم.«

مهر: قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، خواستار توقف ابالغیه 
تربیت پرستار در بیمارستان ها شد و گفت: »از وزیر بهداشت درخواست 

داریم، دستور توقف اجرای این طرح غیرعلمی را بدهد.«
محمد شریفی مقدم به ابالغیه 23 اردیبهشت 96 مبنی بر امکان 
تربیت و آموزش نیروی پرستاری در بیمارستان ها اشاره کرد و افزود: 
»متاسفانه وزارت بهداشت طی چند سال گذشته به بهانه کمبود نیروی 
پرستاری، اقدام به افزایش ظرفیت پذیرش دانشکده های پرستاری نموده 
است.« وی ادامه داد: »این افزایش ظرفیت دانشکده های پرستاری در 
حالی به 2 تا 3 برابر می رسد که این دانشکده ها حتی در تهران نیز از 
حداقل استانداردهای آموزشی برخوردار نیستند.« شریفی مقدم تاکید 
کرد: »تعداد اعضای هیات علمی نسبت به دانشجو، تعداد مربی نسبت 
به دانشجو و همچنین فضای آموزشی مورد نیاز، حداقل نیازهای الزم 
برای داشتن دانشکده پرستاری استاندارد است که متاسفانه دانشکده های 

تهران هم از داشتن آنها محرومند.«
قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به دانشکده ای که در 
ورامین پرستار تربیت می کند، افزود: »دو سال است که این دانشکده 
زیر نظر دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 

بدترین شرایط مشغول تربیت پرستار است.« وی ادامه داد: »وقتی حداقل 
شرایط آموزشی در ورامین فراهم نیست چطور می خواهیم در رباط 
کریم این آموزش را فراهم سازیم. آیا هیئت بورد پرستاری در وزارت 

بهداشت از وضعیت نامناسب آموزش های پرستاری با خبر است.«
حداقل  نمی توان  پایتخت  در  »وقتی  اظهارداشت:  مقدم  شریفی 
امکانات آموزش پرستاری را فراهم ساخت، چگونه می خواهیم ظرفیت 
دانشکده های پرستاری را به 3 برابر افزایش دهیم.« وی با اشاره به 
ابالغیه تربیت پرستار بیمارستانی که 23 اردیبهشت 96 به دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور ابالغ شده است، افزود: »بر اساس این 
ابالغیه، هر دانشگاه می تواند 3 بیمارستان را برای تربیت پرستار آماده 
کند.« شریفی مقدم با طرح این سؤال که آیا هدف از این اقدام تأمین 
کمبود نیروی پرستاری است، تاکید کرد: »در 4 سال گذشته 4۰ هزار 
که  شده اند  التحصیل  فارغ  کشور  پرستاری  دانشکده های  از  پرستار 
کمتر از 5۰ درصد آنها جذب کار شده اند و بیش از نیمی از این افراد 
بیکار هستند.« وی ادامه داد: »با این اوصاف می توان نتیجه گرفت که 
مشکل کمبود نیرو نیست، بلکه عدم توان وزارت بهداشت در جذب 

نیروهای پرستاری است.«

شریفی مقدم گفت: »وزارت بهداشت می بایست با افزایش جذابیت 
پرستاران، زمینه های جذب  بهبود معیشت  امکانات الزم و  ایجاد  و 
پرستاران بیکار را فراهم نماید.« وی افزود: »هدف از افزایش ظرفیت 
بحران  تشدید  بیمارستانی،  پرستار  تربیت  و  پرستاری  دانشکده های 
بیکاری پرستاران است تا شرایط عرضه نسبت به تقاضا در بازار سالمت 
کشور افزایش یافته و در نتیجه آن، فارغ التحصیالن پرستاری با هر 

شرایطی که به آنها تحمیل می شود، مشغول کار شوند.« 
شریفی مقدم تاکید کرد: »در واقع هدف پنهان متولیان امر، افزایش 
نیروی پرستاری ارزان قیمت است. در حالی که اگر این ظرفیت به 
1۰ برابر هم برسد و پرستاران فله ای تربیت کنیم، باز هم نخواهیم 
توانست کمبود نیرو را تأمین کنیم. زیرا، جذابیت های حرفه پرستاری 
را فراهم نکرده ایم و در نتیجه، برخی از فارغ التحصیالن سراغ شغل 
دیگری می روند و برخی خانه نشین می شوند و عده ای هم به خارج 

از کشور مهاجرت می کنند.« 
قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، از وزیر بهداشت درخواست 
کرد تا رسیدن به حصول نتیجه الزم، طرح غیرعلمی و غیرکارشناسی 

تربیت پرستار در بیمارستان ها، متوقف شود.

قائممقامسازماننظامپرستاریمطرحکرد:نظامپرستاری
تبعات تربیت فله ای پرستار بیمارستانی در پی ابالغیه وزیر
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