
اخبار

مدت ها  از  پس  کشور:  پرستاری  نظام  سازمان 
انتظار بالخره تعرفه پرستاری در منزل به تصویب 
رسید. در واقع این موضوع در سال 78 و در زمان 
وزارت دکتر فرهادی به تصویب رسیده بود ولی با 
تغییر مدیریت ها با مخالفانی روبرو شد که اجرای 

آن را با تاخیر مواجه کرد. 
آنطور که محمد شریفی مقدم، قائم مقام سازمان 
نظام پرستاری می گوید: » در آن زمان بیش از ۱۰۰۰ 
مرکز مراقبت پرستاری در منزل راه اندازی شده بود 
ولی متاسفانه عدم حمایت از این مراکز، باعث شد 
تا مراکز غیرقانونی با توجه به نیاز مردم، وارد بازار 
این موضوع  به  با اشاره  کار پرستاری شوند.« وی 
که نیاز به مراقبت پرستاری در منزل همواره وجود 
داشته و دارد، ادامه می دهد: »در سال ۹۵، وزارت 
مراکز  ایجاد  از  صفحه ای  دو  طرح  یک  بهداشت 
از  کردن  باز  سر  برای  فقط  را  پرستاری  مراقبت 
خودش، به دبیرخانه شورای عالی بیمه داد و پیگیر 
آن نشد. این در حالی است که سازمان نظام پرستاری 
با  بیمه  عالی  شورای  دبیرخانه  در  که  جلساتی  در 
محوریت بررسی تعرفه مراقبت پرستاری در منزل 
ضمن  است.  داشته  فعال  حضور  شد،  می  تشکیل 
و  جامع  طرحی  پرستاری،  نظام  سازمان  در  اینکه، 
تخصصی با همین موضوع را تهیه و در جلسه دبیرخانه 
با  مقدم  کردیم.« شریفی  مطرح  بیمه  عالی  شورای 
اشاره به برگزاری ۵ جلسه با موضوع تعرفه مراقبت 
پرستاری در منزل در دبیرخانه شورای عالی بیمه، 
این جلسات،  از  کدام  هیچ  در  »متاسفانه  می گوید: 
نمایندگان معاونت های پرستاری و درمان وزارت 
بهداشت حضور پیدا نداشتند. ناگفته نماند، زمانی 
که سازمان نظام پرستاری به همراه دبیرخانه شورای 
عالی بیمه، بحث تعرفه مراقبت پرستاری در منزل به 
صحن شورای عالی بیمه آورده شد، معاونین درمان 
و پرستاری وزارت بهداشت، جلسه را ترک کردند. 
اگر اصرار وزیر بهداشت بر تصویب تعرفه مراقبت 
همچنان  طرح  این  شاید  نبود،  منزل  در  پرستاری 
باقی می ماند. دوستان در بدنه وزارت بهداشت، سه 
سال در مقابل این طرح مقاومت کردند و حاال که 
پرستاری  مدافع  را  است، خود  رسیده  تصویب  به 
می دانند.« شریفی مقدم با اشاره به تالش های صورت 
گرفته در شورای عالی بیمه، گفت: جامعه پرستاری، 
تشکر خودش را بابت تصویب تعرفه مراقبت پرستاری 
در منزل، از دولت، شورای عالی بیمه، وزارت رفاه و 
شخص وزیر بهداشت اعالم می دارد.« وی در عین 
برای  تعیین شده  های  تعرفه  به  انتقاداتی هم  حال 
خدمات مراقبت پرستاری در منزل وارد دانست و 
افزود: »آنچه تصویب شده با آنچه در حال حاضر 
تفاوت  خیلی  می شود،  دریافت  این خدمات  بابت 
دارد، بطوریکه در تهران بابت یک شبانه روز مراقبت 
پرستاری در منزل بین 7۰۰ هزار تا یک میلیون تومان 
این  تعرفه مصوب،  اساس  بر  اما  دریافت می شود، 
رقم در حدود ۳۳۰ هزار تومان تعیین شده است.« 
وزیر  پرستاری  معاون  میرزابیگی،  محمد  اما 
که عرصه  تاکید کرد  با  زمینه  این  در  نیز  بهداشت 

مشروع و قانونی برای ارایه خدمات پرستاری عالوه 
بر بالین، در سطح جامعه باز شده و به این ترتیب 
عرصه برای پرستارنماها و سودجودیان این حوزه تنگ 
خواهد شد. وی ضمن اشاره به تصویب تعرفه های 
خدمات پرستاری در منزل توسط هیات وزیران، گفت: 
»با حضور دکتر هاشمی در وزارت بهداشت، چهار 
گام اساسی در حوزه پرستاری برداشته که در حقیقت 
چهار پایه اصلی برای پرستاری جامعه نگر است؛ به 
این ترتیب هم عرصه ای برای مردم باز شد که خدمات 
جدید، علمی و قانونی را دریافت کنند و هم فضایی 
جدید برای پرستاران - چه پرستاران شاغل و چه 
بیکار – فراهم شد تا عالوه بر محیط های بیمارستانی، 
در سطح جامعه نیز بتوانند بر اساس مقررات دقیقی 
حضور یابند و ارایه خدمت داشته باشند.«  وی در 
توضیح این چهار اقدام اساسی در حوزه پرستاری 
افزود: »با حضور دکتر هاشمی در وزارت بهداشت، 
به فاصله پنج - شش ماه کارگروهی در این حوزه 
برای  دقیقی  و  علمی  جدید،  نامه  آیین  و  تشکیل 
پرستاری جامعه نگر )شامل مراقبت در منزل، بحث 
مراقبت از بیماران مزمن و سرطانی صعب العالج و 
...( تدوین شد.« میرزابیگی، برنامه استانداردسازی 
توسعه مراقبت های پرستاری در سطح کشور را از 
دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه خواند و ادامه 
داد: »بر اساس استانداردها باید به ازای هر ۵۰هزار 
نفر در کشور، حداقل یک مرکز مراقبت های پرستاری 
داشته باشیم. الزم بود که این موضوع فرهنگسازی 
شود و پرستاران علمی و واجد شرایط برای حضور 
 " عنوان  تحت  مبحث  این  شوند.  تشویق  صحنه 

در کتاب  توسعه مراقبت های پرستاری جامعه نگر" 
برنامه ریزی عملیاتی وزارت بهداشت بویژه در سال 
جاری قرار گرفت و دستورالعمل مربوطه وظایف 
دانشگاه های علوم پزشکی را در این رابطه مشخص 
کرده است.« به گفته معاون پرستاری وزیر بهداشت، 
مراقبت های  به ۱8۰۰ مرکز  استانداردها،  اساس  بر 
پرستاری در کشور نیاز است که اکنون حدود ۱۲۰۰ 
مرکز آن در کشور فعال است که یا از قبل بوده و 
یا جدیدا راه اندازی شده اند. این مراکز باید خود را 
با آیین نامه جدید وفق  دهند. وی افزود: »گام سوم 
نیز لحاظ بند قانونی با موضوع پرستاری جامعه نگر 
در برنامه ششم توسعه است که مبنای قانونی به آن 
می بخشد و به این ترتیب با رفت و آمد مسئوالن و 
تغییر سالیق، قانون مسیر خود را طی می کند. این 
برنامه  در  بهداشت  وزارت  پیشنهاد  با  نیز  مبحث 

ششم توسعه لحاظ شد.« 
در  هم  اتفاق  چهارمین  بهداشت،  وزیر  معاون 
بحث پرستاری را بحث تعرفه های خدمات پرستاری 
 ۹۵ سال  اواخر  نیز  موضوع  »این  گفت:  و  خواند 
مسیر  باید  و  شد  تصویب  بیمه  عالی  شورای  در 
هیات وزیران را طی می کرد. انصافا وزیر بهداشت 
بود  قرار  اگر  و  تمام گذاشتند  زمینه سنگ  این  در 
شاید  رود،  پیش  معمول  طور  به  اقدام  چهار  این 
نگاه  با  مجموع  در  داشت.  نیاز  زمان  سال   ۱۰ به 
ویژه وزیر بهداشت به حوزه پرستاری، جمع بندی 
کارشناسی های انجام شده برای تعرفه های خدمات 
پرستاری در منزل به تصویب دولت رسید.« وی با 
تاکید بر لزوم تقویت نظارت های وزارت بهداشت 

و  تعرفه های خدمات  »با مشخص شدن  داد:  ادامه 
مشروعیت  پرستاری  مربوطه،  آیین نامه های  اجرای 
حضور و ارایه خدمت در سطح جامعه را پیدا می کند. 
به این ترتیب عرصه برای حضور پرستاران علمی، 
باسواد و واجدشرایط )که در آیین نامه ها دقیقا توضیح 
فراهم  پرستاران چه کسانی هستند(  این  داده شده 
خواهد بود. این درحالیست که پیش از این به دلیل 
نبود آیین نامه، تعرفه  و نظارت، برخی پرستارنماها 
و برخی افراد به صورت فردی و سلیقه ای نیازی را 
به مردم پاسخ می دادند که در این مسیر هم به مردم 
میرزابیگی  می رساندند.«  آسیب  پرستاری  به  هم  و 
ادامه داد: »متاسفانه افراد سودجو و پرستارنما زیاد 
داشتیم و بعضا بزه و جرم هایی از این موضع اتفاق 
می افتاد و اتهاماتی را متوجه پرستاران می کرد، این 
نبودند.« وی  افراد واقعا پرستار  درحالیست که آن 
مهم ترین اقدام وزارت بهداشت را ساماندهی نظارت 
بر این مراکز و درجه بندی آنها خواند و افزود: »در 
این مسیر به سمتی پیش می رویم که این مراکز تا 
حد امکان در حوزه های تخصصی کار کنند؛ مانند 
نمونه ای که اخیرا در مشهد راه اندازی شده است. این 
نظارت ها در حال ساماندهی است. سخت گیری های 
شدیدی خواهیم داشت و اگر با سالمت مردم بازی 
بی تردید  ایجاد شود،  این مسیر  از  شود و مشکلی 
طبق قوانین و مقررات کشور، محکم پیگیری خواهیم 
کرد. برخوردها سخت و سنگین خواهد بود تا به این 
ترتیب اگر قرار باشد فردی دریافت خدمت داشته 
باشد، بتواند بین ارایه خدمت در منزل و بیمارستان، 

یکی را انتخاب کند.« 
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  صبح روز سه شنبه ۵۲ نفر از شهروندان خاش بر اثر حساسیت به بوی 
نامطبوع شبیه به گوگرد به بیمارستان خاش مراجعه کردند که از این 
تعداد ۱۹ نفر به دلیل حساسیت تنفسی بصورت موقت بستری و تحت 
نظر پزشک قرار گرفتند و مابقی شهروندان بصورت سرپایی معالجه و 
مرخص شدند. محمود رضا میری رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در 
حاشیه برگزاری کمیته بحران در این دانشگاه در خصوص این اتفاق گفت 
: »حوالی ساعت ۳.۵ صبح روز سه شنبه براساس اعالم ستاد فوریت های 
دانشگاه با خبر شدیم که انتشار و استشام بوی نامطبوع و غیر طبیعی در 
سطح شهر خاش موجب نگرانی مردم شده است .« وی ادامه داد: »پس 
از این بحران حدود ۵۲ نفر از شهروندان خاش بر اثر حساسیت به این 
بوی نامطبوع به بیمارستان خاش مراجعه کردند که از این تعداد ۱۹ نفر 
بدلیل حساسیت تنفسی بصورت موقت بستری و تحت نظر پزشک قرار 
گرفته و مابقی شهروندان بصورت سرپایی معالجه و مرخص شدند.« 

میری تصریح کرد: »در همان ساعات اولیه این بحران دو تیم متشکل از 
متخصصین حوزه بهداشت درمان و تیم بحران دانشگاه جهت بررسی 
بیشتر موضوع به خاش اعزام شده و در حال بررسی دقیق موضوع و 
علت آن هستند.« وی خاطر نشان کرد: »دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
با هدف تامین سالمت مردم آمادگی الزم جهت مقابله با هر بحرانی را 
دارد.« رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: »الزم است با مشارکت 
همه نهادها و سازمان ها عوامل تهدید کننده سالمت را مدیریت کنیم 
و شهروندان عزیز به شایعاتی که مردم را نگران می کند توجه نکنند و 
اخبار موثق را از ستاد بحران استان دریافت کنند.« میری تاکید کرد: 
»شدت این آلودگی کاهش یافته ولی همچنان در دست بررسی است و 
از ساعت ۵ صبح مراجعه ای در اثر این آلودگی به بیمارستان نداشته ایم 
. در عین حال از سالمندان و کودکان می خواهیم تا اطالع ثانوی برای 
کارهای غیر ضروری از منازل خود خارج نشوند.« رییس دانشگاه علوم 
پزشکی زاهدان تصریح کرد: »شایعات زیادی در فضای مجازی منتشر 

شده است که تا این لحظه در خصوص علت این بحران صحت ندارد.« 
براساس این گزارش، دکتر باقر کرد معاون عمرانی استانداری سیستان و 
بلوچستان نیز در این جلسه گفت: »هر چند از ساعت ۵ صبح از میزان 
بوی منتشر شده در شهر خاش کاسته شده ولی این بحران نیاز به یک 
بررسی جامع دارد .« وی در این جلسه دستور داد کمیته ای متشکل از 
ستاد بحران ،هالل احمر ،گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان ،محیط 
زیست ،دانشگاه علوم پزشکی ،تشکیل و فورا به خاش اعزام شوند تا 
موضوع را از نزدیک کارشناسی و منشا وعلت دقیق این آلودگی را اعالم 
کنند. براساس این گزارش، یک تیم بهداشتی ویک تیم درمانی شامل 
متخصص بیهوشی - داخلی وعفونی جهت بررسی بیشتر به محل اعزام 
شدند. تعداد 8 دستگاه آمبوالنس در شهرستان خاش مسقر هستند و 
تعداد ۲۰ دستگاه آمبوالنس و ۱ دستگاه آتوبوس آمبوالنس از زاهدان 
به خاش اعزام شده است. گفتنی است، ستاد بحران دانشگاه از هموطنان 
شهرستان خاش درخواست کرد تا ضمن حفظ خونسردی، اطالعات 
صحیح و توصیه های بهداشتی را از طریق این ستاد و یا سایر مراجع 

ذیصالح مانند فرمانداری خاش پیگیری کنند.

وزارت بهداشت
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قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی تشریح کرد:

تاریخ و چگونگی شرکت در آزمون 
ارتقا و گواهینامه دستیاری اعالم شد

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی از برگزاری امتحان ارتقا 
و گواهینامه در روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه خبر داد و تاکید کرد که غیبت در 
بخش ها از سوی برخی دستیارانباعث محرومیت در آزمون است. سیدحسن 
امامی رضوی، قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی درخصوص 
جزییات آزمون ارتقا و گواهینامه دستیاری گفت: »آزمون ارتقا و گواهینامه 
رشته های مختلف دستیاری تخصصی پزشکی در ۱۵ تیرماه سال جاری 
برگزار خواهد شد.« قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی 
با بیان اینکه هر ۲8 رشته در این آزمون شرکت می کنند، ادامه داد: »کلیت 
آزمون و نحوه طراحی سؤاالت مطابق با سال های گذشته بوده و به صورت 
کالن منطقه ای و سؤاالت تراز که در ستاد دبیرخانه وزارت بهداشت طراحی 
می شود، انجام خواهد شد.« وی گفت: »البته در ۹ رشته تخصصی که تعداد 
رشته محل ها محدود است، دفترچه به صورت متمرکز توسط اعضای هیات 
ممتحنه رشته های تخصصی تهیه شده و به منظور برگزاری آزمون به دانشگاه ها 
ارسال خواهد شد.« امامی رضوی با بیان اینکه روند طراحی سؤاالت به 
خوبی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: »پس از نهایی شدن سؤاالت، 
دفترچه ها، به دانشگاه ها ارسال خواهد شد. به طورکلی، روند ثبت نام و 
معرفی دستیارانی که می توانند در امتحان شرکت کنند، انجام شده و مهلت 
ثبت نام ها به اتمام رسیده است.« قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی 
و تخصصی، به مسائلی که اخیراً در خصوص رشته آسیب شناسی ایجاد 
شده است، اشاره کرد و گفت: »در این رشته هم آزمون برگزار می شود 
و دفترچه سؤاالت هم به دانشگاه ها ارسال خواهد شد. « امامی رضوی 
تصریح کرد: »تاکنون منعی برای شرکت دستیاران آسیب شناسی از سوی 
دانشگاه ها وجود نداشته است اما مواردی که مطرح می شود، به عملکرد 
دستیاران بستگی دارد. چراکه برخی افراد در شیفت های خود در بخش ها 
حضور پیدا نکردند. صراحتاً باید بگویم چنانچه بیش از یک ماه از بخش 
غیبت داشته باشند، منصرف تلقی شده و اگر دانشگاه هم اسامی آنها را به 
دبیرخانه ارسال کند، نمی توانند، در آزمون ارتقا و گواهینامه شرکت کنند.« 
امامی رضوی گفت: »دستیاران سال چهارم که معرفی شده اند، شرکت 
خواهند کرد، اما سایر دستیاران نیز به مدت غیبتشان در بخش ها توجه کنند 
چرا که غیبت بیش از یک ماه آنها را از شرکت در امتحان محروم می کند.« 
قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی تاکید کرد: »چنانچه 
مواردی از این دست وجود دارد، دستیاران باید آن را مدنظر قرار بدهند و 
اگر به علت اینکه خللی در کار بخش ایجاد شده و آنها شرکت نکردند و 
یا احکامی از کمیته انضباطی باشد، نیز ممکن است، باز نتوانند در آزمون 
شرکت کنند. لذا دستیاران حضور در بخش را جدی بگیرند تا یک سال از 
امتحان ارتقای خود عقب نمانند. در مورد سایر رشته ها نیز به همین منوال 

عمل خواهد شد.« 

همکاری ایران و لبنان در حوزه 
پزشکی توسعه می یابد

سید حسن هاشمی در دیدار با جمعی از دانشجویان لبنانی دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور، با بیان اینکه از ۳۵ سال قبل آرزوی کمک به کشورهایی مانند 
لبنان را داشتم، افزود: »در حال حاضر باید در عمل ثابت کنیم که می خواهیم 
به این کشورها کمک کنیم و در حوزه پزشکی نیز تا اندازه ای موفق عمل 
کرده ایم.« وزیر بهداشت حل مشکالت دانشجویان لبنانی را نوعی عمل صالح 
برای خود و مسئوالن وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: »در معاونت 
آموزشی و انجمن های علمی می توانیم بخشی را برای کشور لبنان در نظر 
بگیریم تا دوستانی که قصد ادامه تحصیل در مقاطع تخصصی، تکمیلی، 
آموزش های مداوم یا حضور در کنگره ها و همایش های علمی را دارند، 
بتوانند به راحتی در ایران حضور پیدا کنند.«  هاشمی ادامه داد: »قبل از انقالب 
اسالمی مبارزات زیادی در کشور انجام شد اما عده ای که در دانشکده بودند، 
تصور می کردند، مبارزه با درس خواندن، ممتاز و شاگرد اول بودن، منافات 
دارد اما برخی افراد نیز مبارزه و کسب علم و دانش را در راستای همدیگر 
می دانستند.« وزیر بهداشت خطاب به دانشجویان لبنانی دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور گفت: »هیچ عاملی نباید مانع درس خواندن و ممتاز شدن 
شما بشود چرا که در آینده با فارغ التحصیالن دانشگاه های لبنان، منطقه و 
بین المللی مقایسه می شوید و اگر می خواهید انقالبی باشید باید در لباس 
سپید پزشکی که محل رجوع مسلمانان و غیرمسلمانان است، اثرگذار باشید.« 
هاشمی با تاکید بر اهمیت نقش مهم جامعه پزشکی در دوران مبارزه، خطاب 
به دانشجویان لبنانی اظهار داشت: »شاید باور نکنید اما ممکن است تأثیر 
و اثر شما از ۱۰۰ رزمنده مسلح خط مقدم، بیشتر باشد و در لبنان، افکار 
عمومی در دراز مدت، مهم است که حضور پر قدرت شیعیان و حزب 
اهلل را بپذیرند و خوشبختانه تا کنون این اتفاق رخ داده و تداوم آن مهم 
است.« وزیر بهداشت تاکید کرد: »دشمنان ایران و لبنان به دنبال این هستند 
که اقبال مردم از حکومت بر گردد اما دانشجویان لبنانی دانشگاه های علوم 
پزشکی ایران می توانند برای لبنان، سرمایه اجتماعی ایجاد کنند و ما هم 

افتخار می کنیم که از این دانشجویان میزبانی می کنیم.«

عرصه برای پرستارنماها و سودجودیان تنگ خواهد شد

خدمات پرستاری در منزل قانونی شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:
52 مصدوم در پی انتشار بوی نامطبوع در خاش 


