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مدیر کل بیمه سالمت استان زنجان

اقـالم دارویی بیمـاران خـاص همچنـان 
تحت پوشش سازمان بیمه سالمت ایران است

روابط عمومی سازمان بیمه سالمت ایران: مدیرکل بیمه سالمت استان 
زنجان با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در پوشش دارویی بیماران خاص 
وجود ندارد، گفت: »این استان از جمله استان هایی است که درحال حاضر 
704 بیمار خاص شامل مبتالیان بیماری های ام اس، پیوند کلیه، تاالسمی، 
دیالیزی و هموفیلی تحت پوشش دارد که همه آنها از خدمات کامل بهره مند 
می شوند.« پوشش بیمه  ای داروهای بیماران خاص از جمله مسائلی است 
که همواره در اولویت نظام سالمت و بیمه بوده و ارایه خدمات برای این 
بیماران همچنان ادامه دارد. خدیجه ابراهیم خانی، مدیرکل بیمه سالمت 
استان زنجان گفت: »از مجموع بیماران خاص تحت پوشش این اداره 
کل 420 نفر شهری و 284 نفر روستایی هستند که خدمات مورد نیاز به 
آنها ارائه می شود و تمامی بیماران خاص تحت پوشش این اداره بدون 
هیچ مشکلی می توانند نسبت به تهیه اقالم دارویی مورد نیاز خود مبادرت 
کنند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد همچنین این گروه از بیماران 
می توانند با در دست داشتن مدارک پزشکی و معرفی نامه از انجمن های 
ذیربط با مراجعه به اداره کل بیمه  سالمت استان زنجان فرآیند ثبت نام و 
تکمیل مدارک مورد نیاز را طی کنند و در صورت بروز مشکل به اداره 
نظارت و ارزشیابی مراجعه تا در کوتاه ترین زمان ممکن به مشکالت آنها 
رسیدگی  شود.« مدیرکل بیمه سالمت استان زنجان با اشاره به افزایش 
هزینه های درمانی بیماران خاص، بیان کرد: »در مجموع طی سه سال گذشته 
هزینه درمانی پرداخت شده بابت بیماران خاص در این استان 105 درصد 
نسبت به سال های قبل رشد داشته است.« براساس این گزارش، هم اکنون 
25 دفتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه همگانی سالمت در استان 
زنجان فعال است که از این تعداد 9 دفتر در شهر زنجان و مابقی در دیگر 

شهرهای استان به بیمه شدگان خدمات ارائه می کنند.

نائب رئیس شورایعالی نظام پرستاری

ضرورت تشکیـل کـارگروه های بررسی 
صالحیت بیمارستان های آموزش پرستـار

سازمان نظام پرستاری: نائب رئیس شورایعالی نظام پرستاری کشور با 
تأکید بر ضرورت تشکیل کارگروه های بررسی صالحیت بیمارستان 
ها تا پیش از آغاز نیم سال دوم تحصیلی گفت: »در جلسه مردادماه 
که با حضور معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
برگزار و مقرر شد که در اسرع وقت کارگروه های ارزیابی صالحیت 
بیمارستان های منتخب برای تربیت پرستار بیمارستانی تشکیل شود.« 
سیدرضا مظلوم با بیان این که تاکنون 2 تا 3 دانشگاه این کارگروه را 
تشکیل داده اند، افزود: »باید تا پیش از آغاز نیم سال دوم تحصیلی 
)اواسط بهمن ماه( این کارگروه ها تشکیل و در این باره تصمیم گیری 
شود.«وی ادامه داد: »البته همچنین در این جلسه)مردادماه( مقرر شد حتی 
با آغاز آموزش پرستار بیمارستانی اگر نداشتن صالحیت بیمارستان ها 
تائید شود این امکان وجود دارد که در هر مرحله ای پذیرش از این 
وضعیت به پذیرش معمولی تغییر کند.«  نائب رئیس شورایعالی نظام 
پرستاری کشور با بیان این که تاکنون این کارگروه در دانشگاه علوم 
پزشکی ایران تشکیل شده است، تصریح کرد: »اما مطابق»آیین نامه 
توسعه همکاری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی با دانشکده های 
پرستاری و مامایی در آموزش دانشجویان پرستاری« بقیه دانشگاه ها 

هم باید این کارگروه را تشکیل دهند.«

رئیس انجمن علمی پرستاری ایران

کمتـر از ۲۰۰ پرستـار تـوان بخشـی 
در کشـور داریـم

رئیس انجمن علمی پرستاری ایران گفت: »در حال حاضرکمتر از 200 
نفر پرستار توان بخشی در کشور داریم و نیاز به این نیروها در همه 
بخش ها مشهود است.« مسعود فالحی در حاشیه بیست و یکمین کنگره 
سالیانه طب فیزیکی، توان بخشی و الکترودیاگنوز ایران بیان کرد: »یکی از 
رویکردهای مهمی که در این کنگره موردبررسی قرار می گیرد، موضوع 
پرستاری توان بخشی است. امر توان بخشی یک امر تیمی است و در کلیه 
مراحلی که بیمار تا بهبود کامل طی می کند، اعضای اصلی تیم پرستاران 
در خدمت بیمار هستند.« وی افزود: »معموالً عملیات توان بخشی روی 
بیماران را پرستاران انجام می دهند، لذا این کنگره فضای مناسبی برای 
بحث های علمی درزمینه پرستاری توان بخشی است.« فالحی ادامه داد:» در 
این کنگره 30 مقاله درزمینه پرستاری توان بخشی به دست ما رسیده است 
که هفت مقاله از آن برای سخنرانی انتخاب شده است. ازجمله موضوعات 
آن می توان به توان بخشی قلبی، توان بخشی مغزی، توان بخشی تنفسی، 
توان بخشی بیماران نخاعی و توان بخشی حس های ویژه اشاره کرد.« وی 
افزود: »همچنین 20 مقاله درزمینه های مختلف توان بخشی به صورت پوستر 
ارائه خواهد شد.« رئیس انجمن علمی پرستاری ایران گفت: »پرستاری 
توان بخشی چند سالی است که در کشور موردتوجه قرارگرفته است. 
از سال 91 رشته کارشناسی ارشد پرستاری توان بخشی مصوب شده 
و در تعدادی از دانشگاه ها ایجادشده است.« فالحی ادامه داد: »حیطه 
وظایف پرستاری توان بخشی مربوط به بیمارانی است که دچار افت 
عملکرد نشده اند و شرح وظایف پرستاری توان بخشی در بیماری های 
مختلف، متفاوت است.« وی افزود: »چه اسم پرستار توان بخشی باشد 
و چه این اسم نباشد، کلیه این وظایف مربوط به پرستاران است اما اگر 
این پرستاران به عنوان یک متخصص دوره دیده مشغول به کار شوند، 
طبیعتاً بیمار رضایتمندی بیشتری خواهد داشت.فالحی در پایان گفت: 
در حال حاضر کمتر از 200 نفر پرستار توان بخشی در کشور داریم و 
نیاز به این نیروها در همه بخش ها مشهود است.« بیست و یکمین کنگره 
سالیانه طب فیزیکی، توان بخشی و الکترودیاگنوز ایران تا 29 دی در 

مرکز همایش های رازی در حال برگزاری است.

اخبــار رئیس سمینار بین المللی کاهش سوانح و حوادث ترافیکی مطرح کرد

و  سوانح  کاهش  بین المللی  سمینار  هشتمین  رئیس 
حوادث ترافیکی گفت: »ساالنه 22 تا 23 هزار نفر بر 
اثر حوادث ترافیکی در کشور فوت می کنند که الزم است به 
برنامه ریزی های دقیق در راستای کاهش حوادث ترافیکی 
انجام شود.« کامران باقری لنکرانی رئیس هشتمین سمینار 
بین المللی کاهش سوانح و حوادث ترافیکی در نشست 
خبری این همایش اظهار داشت: »هشتمین همایش سالیانه 
به منظور کاهش سوانح و حوادث ترافیکی در تاریخ 
11 و 12 بهمن ماه در شیراز برگزار خواهد شد.« وی 
افزود: »اولین کنگره در این زمینه از سال 1389 آغاز به 
کار کرد. ساالنه یک میلیون و 200 هزار نفر در دنیا بر 
اثر حوادث ترافیکی جان خود را از دست می دهند و 
همچنین در این حوادث 50 میلیون نفر مجروح می شوند 
که چهار میلیون از آنها مجروحیت شان باقی می ماند.«

باقری لنکرانی توضیح داد: »از زمانی که اتومبیل وارد 
ایران شد هر ساله آمار حوادث ترافیکی افزایش داشته 
است و خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده از 
سال 1385 روند مرگ ومیر و جراحت ناشی از حوادث 
ترافیکی کاهش پیدا کرده که از سال 1393 این روند 
حالت ثابت پیدا کرده است.« وی تصریح کرد: »در 

ترافیکی 16  از حوادث  ناشی  آمار مرگ ومیر  سال 1393 
هزار و 872 نفر بوده که این میزان در سال 94 به 16 هزار 
و 584 نفر رسیده است که این تغییرات از لحاظ آماری از 
اهمیت زیادی برخوردار نیست به دلیل اینکه تحقیقات میدانی 
نشان می دهد معموالً آمار واقعی مرگ ومیر و جراحات ناشی 
از تصادفات 30 درصد وآمار ارائه شده از سوی نهادهای 

رسمی تفاوت دارد.«
رئیس هشتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح و حوادث 
ترافیکی ادامه داد: »آمار مجروحین از سال 1393 تا 1395 
روند افزایشی پیدا کرده است و این رقم از 304 هزار و 485 
به 333 هزار و 71 نفر رسیده که این رقم نشان دهنده رشد 

10 درصدی جراحات ناشی از تصادفات رانندگی است.«
وزیر بهداشت سابق تصریح کرد: »معنی این آمار این 

است که باید به روش های جدیدتر و راهکارهای مناسب در 
راستای کاهش میزان مرگ ومیر ناشی از تصادفات توجه ویژه 
داشته باشیم.« وی گفت: »در سال 1390 نیز به دلیل افزایش 
جریمه ها و اعمال قانون نسبت به سال قبل 13 درصد آمار 
مرگ ومیر کاهش یافته است که از آن سال به بعد نیز تفاوت 

زیادی در آمار مشاهده نشده است.« 
باقری لنکرانی افزود: »این آمارها در کشور ما نسبت به 
سایر کشورهای دنیا نگران کننده است و شاخص مرگ ومیر 

نیز نسبت به سایر کشورها باید در خور توجه قرار گیرد.«
رئیس هشتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح و حوادث 
ترافیکی تصریح کرد: »اگر تعداد مرگ ومیر در سایر کشورها 
به اعضای هر 10 هزار نفر را در نظر بگیریم این رقم به عدد 
9 می رسد در حالی که این شاخص در کشور ما روی عدد 

37 قرار دارد.« وی گفت: »به ازای هر 100 هزار نفر این 
شاخص از عدد 40 درسال95 به 19/9کاهش پیدا کرده که 

این دستاورد مهمی است.«
باقری لنکرانی تصریح کرد: »بیشترین مرگ ومیر ناشی از 
حوادث رانندگی در سنین 20 تا 40 سال رخ می دهد. یعنی 
سنی که فرد می تواند زندگی طوالنی تری داشته باشد.« وی 
اضافه کرد: »در کنگره امسال به جنبه های مختلف روش های 
پیشگیری از حوادث ترافیکی پرداخته خواهد شد تا بتوانیم 

این آمار نگران کننده را کاهش دهیم.«
رئیس هشتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح و حوادث 
ترافیکی با اشاره به اینکه معابر و پیاده روهای سطح شهر 
نیز نقش مهمی در کاهش حوادث ترافیکی دارند، گفت: 
»مجروحان 74 درصد از حوادث ترافیکی آقایان و حدود 

24 درصد دیگر را خانم ها تشکیل می دهند.«
باقری لنکرانی تصریح کرد: »علل روانشناختی نیز از 
دیگر جنبه هایی است که در کنگره امسال مورد بحث 
قرار خواهد گرفت. به دلیل اینکه در مواقعی افراد به 
دلیل برتری طلبی و پاسخ نادرست به خطر خود را در 
معرض آن قرار می دهند.« وی گفت:  »باید نسبت به 
افراد خاطی رویکرد حمایتی داشته باشیم و اینگونه 
نباشد که فقط با جریمه و اعمال قانون نسبت به رفتار 

آنها پاسخ دهیم.«
رئیس هشتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح 
به همت  امسال  افزود: »سمینار  ترافیکی  و حوادث 
ترافیکی مرکز تحقیقات  شبکه سالمت در حوادث 
سیاست گذاری سالمت و دانشگاه های علوم پزشکی 
تهران، گیالن، زاهدان و سایر دانشگاه های علوم پزشکی 
برگزار خواهد شد.« باقری لنکرانی تصریح کرد: »در 
کنگره امسال مهمانانی از خارج از کشور دعوت شده اند 
و در این همایش 25 سخنرانی کلیدی انجام خواهد شد 
و میزگردهایی نیز در خصوص گواهینامه و اقدامات 

دریافت آن برگزار می شود.«
وزیر بهداشت سابق با اشاره به نقش مصرف الکل 
در بروز حوادث رانندگی توضیح داد: »الکل به عنوان یکی از 
عوامل خطرساز در بروز حوادث رانندگی شناخته می شود. در 
کشورهای غربی اصوالً الکل نقش بسزایی در بروز بیماری هایی 
نظیر نارسایی کبدی، سرطان و بیماری های قلبی و عروقی 
دارد اما در کشور ما به عنوان عاملی برای تشدید حوادث 
ترافیکی تبدیل شده است و 20 درصد از حوادث رانندگی 
به دلیل مصرف مواد روانگردان اتفاق می افتد.« وی در پایان 
خاطرنشان کرد: »70 درصد حوادث ترافیکی عامل انسانی دارد 
و بیشترین تمرکز مرگ ومیرها در ورودی شهرها و فاصله 30 
کیلومتری از شهرها است که علت آن ناهماهنگی دستگاه ها 
و نبود نهاد راهبر در حوادث جاده ای است. ساالنه 22 تا 32 
هزار نفر بر اثر حوادث ترافیکی فوت می کنند که این آمار 

به طول رسمی 16 هزار نفر اعالم می شود.«

۲۰ درصد حوادث ترافیکی به دلیل مصرف مواد روانگردان 

رئیس انجمن طب فیزیکی و توان بخشی ایران با اشاره به عدم امکان بستری شدن 
این بیماران گفت: »امیدواریم با تصویب قانون حمایت از معلوالن پوشش بیمه 
خدمات توان بخشی به صورت کامل حل شود.« سید منصور رایگانی در افتتاحیه  
بیست و یکمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توان بخشی و الکترودیاگنوز ایران 
بیان کرد: »موضوعاتی که در کنگره مطرح می شود باهدف به روزرسانی کارکنان 
و متخصصان این حرفه ها در موردش بحث می شود و تمام صاحب نظران و 
متخصصان این رشته در طول سال برای به روزرسانی اطالعات علمی خود  و 
تبادل اطالعات و آگاهی از یافته های مرتبط با این حیطه در اینجا جمع می شوند 
و سخنرانی های مختلفی ارائه می دهند.« وی افزود: » در این کنگره در طی سه 
روز پیاپی عالوه بر ارائه سخنرانی های علمی و به روزرسانی اطالعات علمی 

همکاران کارگاه های مرتبط با طب فیزیکی و توان بخشی نیز برگزار می شود.«
رئیس انجمن طب فیزیکی و توان بخشی ایران اظهار کرد: »در این کارگاه ها 
با به کارگیری سونوگرافی جهت تزریق در مفاصل دچار اسپاسیتی، استفاده از 
سونوگرافی برای تشخیص بیماری های زانو همچنین کاربرد ام آر آی و نحوه 

تفسیر و خواندن تصاویر ام آر آی مطرح می شود.«
وی ادامه داد: »عالوه بر موضوعات علمی که حیطه های مختلف طب فیزیکی 
و توان بخشی را در برمی گیرد از قبیل دردهای سیستم اسکلتی و عضالنی، 
توان بخشی نواحی عصبی و عضالنی و همچنین تازه های تشخیصی الکترودیاگنوز 
به صورت موازی، بحث پرستاری توان بخشی هم مطرح می شود و به صورت 
یک بخش مستقل، پرستاران مطالب خود را که مرتبط با پرستاری توان بخشی 
است ارائه می دهند.« رایگانی گفت: »همکاران گروه های مختلف توان بخشی 

ازجمله فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و ارتوپدی فنی حضور پیدا می کنند 
و به صورت فعال مطالب خود را که مرتبط با این حوزه است ارائه می دهند.«

رئیس انجمن طب فیزیکی و توان بخشی ایران گفت:»مسائل و مشکالت 
حرفه ای در این کنگره مطرح و بیان می شود که این معضالت عدم امکان بستری 
کردن بیماران در سرویس های طب توان بخشی است و ما اآلن در این زمینه 
مشکالت فراوانی داریم و این موضوعی است که باید حتماً به آن پرداخته شود. 
امیدواریم سیستم سیاست گذاری بهداشت و درمان و خصوصاً سازمان های بیمه گر 
به این موضوع مهم اهمیت بیشتری بدهند که بیمارانی که نیازمند به خدمات 
توان بخشی بستری هستند در سرویس های طب فیزیکی و توان بخشی بستری 

شوند و خدمات الزم را دریافت کنند.«

وی ادامه داد: »امیدواریم با طی مراحل نهایی تصویب قانون حمایت از 
معلوالن که در حال حاضر در شورای نگهبان است موضوع پوشش بیمه ای 
خدمات توان بخشی به صورت کامل حل شود و بیمه های پایه بتواند این خدمات 

را ارائه دهد.«
رایگانی گفت: »با توجه به بندی که در این قانون وجود دارد و بیمه های پایه 
را ملزم می کند که خدمات پزشکی مرتبط با معلولیت را پوشش بدهد، امیدواریم 
که در آن خدماتی که تا اآلن پوشش داده نشده به طور کامل پوشش داده شود 

و این مشکل برطرف گردد.«
از  ما  »همچنین  گفت:  ایران  توان بخشی  و  فیزیکی  طب  انجمن  رئیس 
سیاست گذاران وزارت بهداشت به طور جد و مؤکد درخواست می کنیم که در 
چندین مرکز دانشگاهی کشور که بخش های آموزش دستیاری تخصصی طب 
فیزیکی و توان بخشی رادارند، مراکز جامع طب توان بخشی را نیز راه اندازی کنند. 
این مراکز، مراکزی است که باید در مراکز آموزشی شاخص کشور راه اندازی 
شود و در آنجا پرستاران، متخصص و دستیاران مختلف گروه های توان بخشی 
عالوه بر اینکه ارائه خدمات درمانی و توان بخشی به بیماران را انجام می دهند، 
آموزش های الزم را نیز ببینند.« وی در پایان خاطرنشان کرد: »ما احساس می کنیم 
که مراکز خدمات طب توان بخشی به صورت مطلوب باید به طور نمونه در 
مراکز خاصی در کشور راه اندازی شوند تا یک الگویی برای نمونه برداری در 
سطح کالن کشور برای مراکز دیگر شوند.« بیست و یکمین کنگره سالیانه طب 
فیزیکی، توان بخشی و الکترودیاگنوز ایران تا 29 دی در مرکز همایش های رازی 

در حال برگزاری است.«

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور گفت: »متاسفانه پرستاران مورد بی مهری 
قرار گرفته اند و قانون برای همه یکسان اجرا نمی شود.«

علی محمد آدابی رئیس سازمان نظام پرستاری کشور در نشست خبری که 
به مناسبت هفته پرستاری  برگزار شد، اظهار کرد: »پرستاری از معدود رشته های 
کاربردی و مورد نیاز جوامع بوده که بدون حضور کارشناسان پرستاری، سالمت 
برای آن جامعه قابل تصور نیست.« وی بیان کرد: »پرستار در سطوح مختلف از 
بسیاری از بیماری ها پیشگیری می کند و تالش بسیاری را در جهت احیای سالمت 
بیماران انجام می دهد، پرستار باید با علوم مختلف روانشناسی، مددکاری، علوم 
اجتماعی، مدیریت و مسائل مالی، آشنا و بدین صورت با جامعیت وارد جامعه 
کاری شود و همچنین توانایی شناسایی مشکالت و رفع موانع را داشته باشد.«

آدابی با اشاره به اینکه باید از همه ظرفیت ها برای رفع مسائل بهداشتی، 
درمانی استفاده کرد و فقط منتظر کمک های دولت در رفع اینگونه مسائل نماند، 
افزود: »خانواده ها بوسیله شیوه های مراقبت از خود و بیمار توسط پرستاران آشنا 
می شوند، با انجام طرح پرستار در منزل بسیاری از هزینه ها کاهش و خدمات با 
کیفیت بهتری در خانه تحت سرپرستی پرستاران ارائه می شود و به این ترتیب 
بسیاری از هزینه های بیمار و بیمه ها کاهش پیدا می کند.« وی با اشاره به اینکه 
قیمت تمام شده ایجاد یک تخت بیمارستانی امروزه بالغ بر 700 میلیون تومان 

است و ما باید در راه کاهش تخت های بیمارستانی با سایر کشورها در ارتباط 
باشیم، عنوان کرد: »براساس برنامه ریزی های انجام شده تا سال 2020 دنیا به 
فکر سیر نزولی تخت های بیمارستانی به عدد صفر است هرچند که این موضوع 
در واقعیت اجرا نمی شود ولی به طور کلی ما نباید به فکر افزایش تخت های 
بیمارستانی باشیم؛ البته تخت های مراقبت ویژه و اورژنس بحث جداگانه  ای دارد 
که دلیل اصلی ضرورت وجود آن انواع تصادفات و سبک زندگی غلط است.«

آدابی اظهار کرد: »برعکس تخت های بیماران روانی در دنیا رو به افزایش 
است که این مسئله بیشتر به دلیل تغییر سبک زندگی شهرنشینی و دنیای صنعتی 
است که باعث بروز بسیاری از بیماری ها از جمله استرس و اضطراب می شود 
و این مسئله باید با رویکرد جامعه نگر تحت حمایت خانواده ها قرار بگیرد که 
در این بین پرستاران نقش بسزایی دارند و با آموزش های خوبی که در خصوص 
تحرک مناسب، تغذیه سالم و پرهیز از مصرف چربی، شیرینی و قند به جامعه 
می دهند از بروز بسیاری از بیماری های غیر واگیرجلوگیری می کنند.« وی با اشاره 
به اینکه انجام تست های آزمایشگاهی و ایجاد تعادل در کار و تفریحات سالم و 
اتخاذ رویکرد زندگی شاد از جمله اقدامات آموزش پرستاران به جامعه  محسوب 
می شود، تاکید کرد: »پرستاران همیشه بیشترین زحمت را برای ارائه خدمات 
به بیماران متحمل می شوند و در جبهه اول مراجعه با بیماران قرار دارند که در 

همین راستا آسیب هایی زیادی نیز از طرف بیماران و همراهان متحمل شده اند.«
رئیس کل سازمان نظام پرستاری در پایان با اشاره به عدم اجرای قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری افزود: »درحالی که عده ای از مزایای قوانین مصوب 
مجلس بهره مند می شوند ، پرستاران پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب 

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، از مزایای این قانون بی بهره مانده اند.«

رئیس انجمن طب فیزیکی و توان بخشی ایران 

بیمـاران توان بخشی مشکل بستـری دارنـد

رئیس سازمان نظام پرستاری مطرح کرد

وجـود  نگـاه تبعیـض آمیـز در جامعـه پـرستـاری 


