
طراحی  از  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
خبر  خودمراقبتی  ملی  هوشمند  اپلیکیشن 
داد و گفت : »این اپلیکیشن خود مراقبتی که 
امکان اتصال آن به پرونده سالمت افراد وجود 
دارد، طراحی شده است و تا نیمه اول سال 

۹۸ راه اندازی خواهد شد.«
علیرضا  از  ایسنا،  نقل  به  سپید  گزارش  به  
و  مردان  کنگره سالمت  رئیسی در سومین 
سالمت  تحقیقات  مرکز  کنگره  یازدهمین 
علوم  دانشگاه  باروری  بهداشت  و  مردان 
پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: »اپلیکیشنی 
در حوزه خودمراقبتی که امکان اتصال آن به 
پرونده سالمت افراد وجود دارد، طراحی شده 
و تا نیمه اول سال ۱۳۹۸ راه اندازی می شود 
و افراد با نصب این اپلیکیشن در گوشی های 
هوشمند می توانند ضمن وارد کردن اطالعات 
سالمتی خود به سیستم، به پرونده الکترونیک 
سالمت خود نیز دسترسی داشته باشند و از 
آگاه شود. همچنین  وضعیت سالمت خود 
می توانند از این اطالعات برای مراجعه پزشک 
استفاده کنند و با استفاده از کد شناسه ای که 

برای آن تعریف می شود پزشکان نیز می توانند به این 
اطالعات دسترسی داشته باشند.« 

وی با تأکید بر موضوع »خودمراقبتی« و اهمیت آن در 
سالمت مردان گفت: »در این رابطه باید برنامه ریزی های 
گسترده تری صورت بگیرد به گونه ای که برای آموزش 
و هشدار افراد به سمت آنها حرکت کنند و یا با افزایش 
امکان دسترسی شرایط مراجعه آنان به مراکز سالمت 

و درمانی را هموارتر کنیم.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: »در 
این  راستا راه سومی نیز دیده شده و باید مورد توجه 
قرار بگیرد؛ به عبارت دیگر باید خودمراقبتی را توسط 
رسانه ها به نظام سالمت کشور متصل کنیم؛ بنابراین 
باید به جای مراجعه خانه به خانه برای رصد سالمت 
اپلیکیشن های خودمراقبتی جامعه،  مردم با رسانه و 
اطالعات سالمت آنان را به هسته اصلی نظام سالمت 
کشور متصل کنیم و تحقق این مسئله مطمئنًا به افزایش 

آگاهی و بهبود امور منجر می شود.«
ایران و  با مرور وضعیت سالمت مردان در  رئیسی 
اقدامات وزارت بهداشت و با اشاره به اینکه در این 
زمینه از نظر زیرساخت و طراحی دست ما پر است، 

دنبال آن  به  نظام شبکه و  گفت: »در زمینه طراحی 
ارائه  برای  جنسیتی  و  سنی  گروه های  همه  پوشش 

خدمات دست ما پر است.«
کمتر  مراجعه  و  مردان  کم توجهی  به  اشاره  با  وی 
آنان به مراکز سالمت و درمان، اظهار کرد: »تا سنین 
پایین که پسران تحت کنترل مادران خود قرار دارند، 
وضعیت سالمتشان مناسب و تحت کنترل است ولی 
از زمانی که مستقل می شوند مشکالت آغاز می شود؛ 

بنابراین باید برای این دوره نیز برنامه ریزی شود.«
رئیسی با اشاره به برنامه ریزی دفتر جمعیت سالمت 
خانواده  از سال ۲۰۰۷ برای گروه های سنی مختلف، 
اظهار کرد: »در این برنامه برای مردان گروه سنی ۳۰ 
بهداشتی  معاونت  در  متعددی  خدمات  ساله   ۵۹ تا 
تعریف شد و ارائه این خدمات از سال ۸۴ در زمینه 

سالمت مردان آغاز شد.«
وی با اشاره به شاخص SDH یا همان سطح سواد 
مردان،  و  زنان  بین  موجود  تفاوت های  و  جامعه 
خاطرنشان کرد: »میانگین سطح سواد جامعه در کل 
کشور حدود هشت سال و برای آقایان حدود ۹ سال 

تعریف شده است.«

97 درصد مردان یک ریسک فاکتور 
بیماری های قلبی و عروقی دارند

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به پوشش 
بیمه ای در کشور اظهار کرد: »بیش از ۹۳ درصد زنان 
در کشور بیمه هستند، درحالی که این رقم برای مردان 
کمتر از ۹۱ درصد است.« رئیسی افزود: »۹۷ درصد 
از مردان حداقل یک ریسک فاکتور برای بیماری های 
قلبی و عروقی دارند و ۴۵ درصد نیز دچار افزایش 
وزن و چاقی هستند. همچنین ۲۰ درصد آنان دخانیات 
مصرف می کنند و ۱۳ درصد دچار قند خون هستند. 
اچ آی وی در سطح  به  مبتالیان  از  ۸۳ درصد  نیز 

کشور را مردان تشکیل می دهند.« 
وی ادامه  داد: »۱۷ درصد از مردان و ۱۱ درصد از 
زنان نسبت به مصرف غذای فوری اقدام می کنند و 
فعالیت فیزیکی کاًل در هر دو جنس ضعیف است 
که باید در این زمینه متمرکز شویم.« معاون بهداشت 
وزارت بهداشت با اشاره به آمار مرگ ومیر در سنین 
۳۰ تا ۷۰ سال، اظهار کرد: »ابتال به بیماری های قلبی 
ترافیکی،  حوادث  و  دارد  قرار  در صدر  عروقی  و 
دیابت، انواع سرطان و به خصوص سرطان گوارش 

در رتبه های بعدی قرار دارند.«
در  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سیاست گذاری ها به این نکته که در همه 
خانم ها  به  نسبت  آقایان  سنی  رده های 
توجه  هستند،  خطر  معرض  در  بیشتر 
آمار  ترافیکی  شود، گفت : »در حوادث 
مرگ ومیر و آسیب مردان نسبت به زنان 
سه به یک است. همچنین مردان در زمینه 
بسیار جدی عمل می کنند و  خودکشی 
حتمًا  مردان  خودکشی  به  اقدام  اغلب 

منجر به مرگ می شود.«
معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره 
به مبحث »عمر ازدست رفته«، اظهار کرد: 
بیماری های  تصادف،  اصلی  عامل  »سه 
اسکلتی و عضالنی، سرطان و سالمت 
ذهنی در این زمینه دخالت عمده ای دارند 
و آمارها نشان می دهد که مراجعه مردان و 
پوشش آنها نسبت به خانم ها کمتر است.«
رئیسی با بیان اینکه در سیاست گذاری ها 
برنامه های جدید و تدوین بسته های  و 
خدماتی باید به این مسائل توجه شود، 
خاطرنشان کرد: »باید در این زمینه به دنبال کنترل 
در سطح  حال  حاضر  در  که  باشیم  ریزفاکتورهایی 
مسائلی  زمینه  این  در  و  شده  برنامه ریزی  شبکه 
همچون توانمندسازی، آموزش و در دسترس قرار 
دادن خدمات سالمت و مشاوره را برای آقایان مورد 

توجه قرار دهیم.«
معاون وزیر بهداشت با اشاره به برخی آمار درباره 
سالمت مردان، بیان  کرد: »۵۹ درصد از مردان ترجیح 
مراکز سالمت  در  آنان  مراقب سالمت  که  می دهند 
دولتی  بهداشتی  مراکز  نیز  درصد   ۴۵ و  باشند  مرد 
را به مراکز خصوصی ترجیح می دهند. همچنین ۴۲ 
درصد پزشکان عمومی در مراکز دولتی را به پزشکان 
تخصصی ترجیح داده و ۱۸ درصد نیز خواهان دریافت 

خدمات سالمت در محیط کار خود هستند.«
وی در خاتمه با اشاره به تمایل پایین مردان برای 
سالمت  به  کم  توجهی  و  درمانی  مراکز  به  مراجعه 
فردی، خاطرنشان کرد: »یکی از راهکارها این است 
بیشتر و حتی  برای مردان  به خدمات  که دسترسی 
به گونه ای برنامه ریزی شود که برای ارائه خدمات 

سالمتی به محیط کار افراد مراجعه کنیم.«

نیروي انساني، اولین قرباني 
کاهش درآمد بیمارستان ها

  انيس ناوند، مدير پرستاري بيمارستان ايران مهر

علي رغم تعدد شعارهاي جذاب و رنگارنگ و فریبنده در خصوص 
اصلي ترین سرمایه هر سازمان،  عنوان  به  انساني  نیروي  اهمیت 
متاسفانه این قشر اولین قرباني کاهش درآمد سازمان ها مي گردند. 
در حال حاضر که افزایش بسیار شدید هزینه ها و ثابت بودن تعرفه ها 
باعث کاهش درآمد بیمارستان هاي خودگردان شده، اولین استراتژي، 
کاهش هزینه های اصلي بیمارستان یعني حقوق و دستمزد پرسنل است. 
براي کم کردن این هزینه تعدیل نیروي انساني رخ مي دهد که کابوس 
همیشگي پرسنل غیراستخدامي و قشر ضعیف و در معرض آسیب 
بیمارستان ها است. در حالي که با احتساب هزینه آموزش و انرژي و 
زمان کسب مهارت این پرسنل در می یابیم که نه تنها این امر باعث ذخیره 
مالي و کمک به بیمارستان ها نشده بلکه در نهایت بیمارستان ها متحمل 
خسارت و متضرر نیز شده اند. جدا از سرگشتگي پرسنل و افزایش 
بیکاري که تاثیرات منفي بسیاری در جامعه هم دارد، احساس عدم امنیت 
در سایر پرسنل باقي مانده در بیمارستان باعث کاهش انگیزه، ابتکار، 
خالقیت و عالقمندي به کار می شود. ناگفته پیدا است متضرر اصلي 
این روند، بیماري است که باید روند درمان خود را با پرسنلی که دائما 
در وحشت از دست دادن شغل خود هستند، طي کند. به نظر مي رسد 
تب همه گیر اخیر درمان کشور تعدیل نیروي انساني است که حتي دامن 

مراکز دولتي را نیز گرفته است.
روش دیگر تعدیل نیرو که شاید نامحسوس بوده و چشمگیر نیست اما 
خطر بیشتري دارد، جایگزیني نیروهاي متخصص ماهر و البته گران تر 
که با پرداخت مزایاي بیشتر بار مالي بیشتري  براي بیمارستان ها ایجاد 
مي نمایند با پرسنل کم تجربه و غیرمتخصص و ارزان است. متاسفانه 
مدیران و مسئولین بیمارستان ها صرفا با ارقام ملموس و اعداد قابل 
انداز ه گیري در کوتاه مدت آشنایي دارند و تعیین کننده سودآوري 
بیمارستاني براي ایشان است. اما در واقع اصلي ترین هزینه هاي 
بیمارستاني غیرملموس و غیرقابل اندازه گیري در کوتاه مدت هستند، 
مثل هزینه آموزش پرسنل که منافع آن به فوریت قابل اندازه گیري 

نیستند.
روش دیگر معمول این روزها کاهش پرداخت به پرسنل است؛ مانند 
کاهش کارانه ها، پرکیس ها، پاداش ها و ... که این راهکار نیز از نیروي 
انساني مراکز درماني قربانیان دیگري مي گیرد. در بهترین حالت حتي 
در مراکز فوق با حذف خدمات رفاهي پرسنل و حتی گاه حذف غذاي 
پرسنل مواجه می شویم. فارغ از بایدها و نبایدها و بدون سوگیري، 
با توجه به اهمیت آسیب های روحي هم به پرسنل تعدیل شده و هم 
پرسنل باقي مانده، شواهد زیادي دال بر کاهش جدي کیفیت عملکردی 
مراکز درماني در ارائه خدمت به بیماران در صورت عدم توجه مدیران به 
این تاثیرات وجود دارد. تاثیرات کاهش وفاداري و حس وظیفه شناسي 
و عدم اشتیاق به انجام وظایف خارج از شرح وظیفه و عدم اعتماد به 
مدیریت در پرسنل باقي مانده باید در این موارد کامال در نظر گرفته شود. 
مي توان فرآیند تعدیل نیرو را به شکل مسالمت آمیز و با آسیب های کمتر 
انجام داد، براي مثال مي توان قبل از فرآیند تعدیل نیرو با پرسنل گفت وگو 
کرده و دالیل را توضیح داد. در این مواقع باید محیطي امن را فراهم 
نمود تا پرسنل نیز بتوانند مشکالت خود را بازگو کنند. همچنین باید در 
انتخاب پرسنلي که قرار است در فرآیند تعدیل نیرو قرار بگیرند کامال 
بیطرفانه، منصفانه و با توجه به عملکرد ساالنه و ارزشیابي آنان )مبتني بر 
شواهد و گزارشات( تصمیم گرفته شود. همین طور مي توان با پرداخت 
حق و حقوق کامل به پرسنل تعدیل شده از مشکالت آنان تا حدودي 

کاست.
در پایان الزم می دانم مجددا بر اهمیت سرمایه هاي اصلي سازمان ها 
که همانا نیروي انساني متخصص هستند، تاکید کرده و توجه مدیران 
و مسئولین مراکز درماني را به اتخاذ تصمیم مقتضي و روش اجرایي 

صحیح در خصوص فرآیند فوق جلب کنم.

ديدگــاه
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معاون بهداشت در سومین کنگره سالمت مردان خبر داد

 طراحی اپلیکیشن ملی خودمراقبتی ایرانیان

نظام پزشکی کشور گفت:  رئیس شورای عالی و سرپرست سازمان 
»کدهای اخالقی مصوب سازمان نظام پزشکی به تأیید وزارت بهداشت 
رسیده و ضروری است که ابعاد مختلف روابط پزشک با بیمار مورد 

توجه قرار گیرد.«
کمیسیون  اعضای  جلسه  در  ظفرقندی  محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
تخصصی اخالق پزشکی شورای عالی نظام پزشکی به ماده سه قانون 
تشکیل سازمان نظام پزشکی اشاره و اظهار کرد: »طبق بند »ب« در 
تنظیم دستورالعمل تبلیغاتی و آگهی دارویی و مواد خوراکی و غیره 
و اعالم به مراجع ذی ربط، سازمان نظام پزشکی موظف است تا ۱۵ 
روز از تاریخ وصول استعالم نظر خود را به مراجع ذی ربط اعالم کند 

بنابراین باید تعامل الزم را با وزارت بهداشت داشته باشیم.«
وی در ادامه به آموزش منشی مطب ها برای برخورد بهتر با بیماران 
اشاره کرد و گفت: »بیشتر مواجهه ها در مطب ها توسط منشی ها انجام 
می شود بنابراین بهتراست طرحی را برای آموزش های مجازی به منظور 
تربیت نیروی منشی در مطب ها پیاده سازی کنیم و از جامعه پزشکی 
بخواهیم که منشی های خود را برای شرکت در این دوره ها معرفی کنند 
و یک امتیاز هم برای آنها در نظر گرفته شود تا بتوانیم از هر پتانسیلی 

که داریم برای رفاه و آسایش مردم در حوزه پزشکی استفاده کنیم.«

سرپرست سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه راهنمای مصوب سازمان نظام 
پزشکی به عنوان کدهای مصوب اخالقی در وزارت بهداشت موردقبول واقع 
شده است، گفت: »ضروری است این راهنما به عنوان مصوبه شورای عالی 
اخالق به همه دانشگاه ها ابالغ و زمینه پیشبرد این کار نیز فراهم شود.«
ظفرقندی با اشاره به اینکه در مجمع انجمن های علمی مصوب شد که 
کمیته های اخالقی در انجمن ها تشکیل شود، افزود: »باید پیگیری های 
الزم را انجام دهیم و دانستن این نکته ضروری است که تبلیغات مواد 
قانون  طبق  دارد  سروکار  جامعه  سالمت  با  که  آشامیدنی  و  خوراکی 
از منظر  باید  تبلیغات  تمام  بنابراین  نظام پزشکی است  وظیفه سازمان 
سازمان نظام پزشکی عبور کند تا موارد اخالقی به لحاظ قانونی در آن 

رعایت شده باشد.«
بنابر اعالم سازمان نظام پزشکی، مصطفی معین، رئیس کمیسیون تخصصی 
اخالق پزشکی شورای عالی نظام پزشکی نیز در این نشست به برگزاری 
ده ها کنگره علمی پزشکی در طی سال اشاره کرد و گفت: »بهتر است 
در هر کدام از این کنگره ها میزگرد اخالق برای جامعه پزشکی برگزار 
شود تا بتوانند از مباحث اخالقی مطرح شده در این کتابچه نیز بهره مند 
شوند و برگزاری پنل های اخالقی می تواند نتایج خوبی را برای جامعه 

پزشکی در برداشته باشد.«

مشاور معاون درمان وزارت بهداشت در امور بیماری ها گفت: »تاکنون 
۶۴ هزار بیمار مبتالبه ام اس در کشور شناسایی شده و تهران بیشترین 

تعداد مبتالیان به این بیماری را دارد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، جمشید کرمانچی در همایش ساالنه 
مدیران عامل و مدیران ارشد انجمن ام اس کشور، افزود: »پس از تهران 
بیشترین مبتالیان به ام اس در شهرهای کرج، تبریز و اصفهان قرار دارند.«
وی از اجرای بسته خدمتی ویژه بیماران خاص و صعب العالج در ۲۰۰ 
بیمارستان و مرکز درمانی کشور خبر داد و تصریح کرد: »در این بسته 

کمک به امر درمان بیماران ام اس نیز پیش بینی شده است.«
کرمانچی بیان کرد: »در این چارچوب، تمام خدمات مورد نیاز تشخیصی، 
درمانی و مشاوره ای برای بیماران خاص و صعب العالج ازجمله ام اس 
در مراکز جامع تخصصی ارائه می شود که از این طریق هزینه پرداختی 

بیماران نیز کاهش می یابد.«
در ادامه همایش محمدعلی صحراییان، نایب رئیس انجمن ام اس ایران 
گفت: »تعداد مبتالیان به بیماری ام اس در کشور رو به افزایش است و 
طی یک دهه گذشته تعداد این بیماران افزایش چند برابری داشته است.« 
وی تعداد مبتالیان به ام اس را در کشور در یک دهه گذشته ۱۰ هزار نفر 
عنوان کرد و گفت: »در حال حاضر ۴۶ انجمن ام اس در کشور فعال است.«
سابقه  سال   ۲۰ از  بیش  با  ایران  ام اس  »انجمن  کرد:  اظهار  صحراییان 
فعالیت، خانه امن بیماران ام اس بوده و تمامی انجمن ها باید در مسیر 
آنان تالش  بیماران و خانواده های  آرامش و کاهش اضطراب  افزایش 
کنند.« نایب رئیس انجمن ام اس ایران در پایان از آغاز عملیات اجرایی 
بزرگ ترین مرکز درمانی ام اس شمال شرق کشور در مشهد با همکاری 

خیران سالمت خبر داد.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی:

به کدهای اخالقی حرف پزشکی بیشتر توجه شود

نمشاور معاون درمان وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۶۴ هزار بیمار مبتالبه ام اس در کشور

هشدار رئیس انجمن جراحان پالستیک ایران؛

تزریق بوتاکس در 
آرایشگاه ها غیرقانونی است

رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران ضمن هشدار در 
مورد انجام بوتاکس در آرایشگاه ها و مراکز غیرمجاز گفت: »قوانین 
کنونی در زمینه برخورد با این قبیل تخلفات، بازدارنده نیست.«
به گزارش سپید، علی بیژنی در افتتاحیه کنگره بین المللی جراحان 
پالستیک و زیبایی ایران اظهار داشت: »متأسفانه امروزه برخی از 
مردم که تمایل به انجام اعمال زیبایی تیک دارند، آگاهی کامل 
نداشته و باید تحقیقات الزم را در این زمینه در مورد پزشک خود 
انجام دهند. همچنین به این موضوع توجه داشته باشند که انجام 
جراحی حتی از نوع غیرتهاجمی نباید توسط افراد غیرپزشک 
و غیرحرفه ای صورت گیرد.« وی ضمن هشدار در مورد انجام 
سالمت  مسئله  »این  گفت:   آرایشگاه ها،  از  برخی  در  بوتاکس 
مردم را به خطر می اندازد و عوارض زیادی را می تواند به همراه 
داشته باشد؛ بنابراین پیشگیری از این مسئله امری ضروری به 
شمار می رود.« وی با اشاره به اینکه تمایل به انجام اعمال زیبایی 
نه تنها در ایران بلکه در دنیا افزایش یافته است،  افزود: »ارتقاء 
آگاهی مردم جهت پیشگیری از عوارض ناشی از جراحی توسط 
افراد غیرپزشک و غیرحرفه ای امری ضروری به شمار می رود.«

بیژنی تأکید کرد: »برای پیشگیری از عارضه های ناشی از جراحی های 
زیبایی تنها با برخورد با افراد خاطی نمی توان به نتیجه مطلوب 
دست یافت بلکه به این نکته باید توجه داشت که فرهنگ سازی 
و ارتقاء آگاهی مردم نقش پررنگی دارد. البته قوانین کنونی نیز 

چندان بازدارنده نیست و اصالح و جامع کردن آن الزم است.«

انجمـن


