
معاون پرستاری وزارت بهداشت اعالم کرد

 ایران، دومین کشور منطقه در 
تولید علم رشته پرستاری

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: »در حوزه آموزش، پژوهش، 
پرستاری جامعه نگر و بالینی سازی آموزش پرستاری اقدامات بسیار 
خوب و امیدبخشی در کشور انجام شده است به طوری که براساس 
آخرین آمارهای منتشر شده در پایگاه های علم سنجی معتبر دنیا، حوزه 

پرستاری در منطقه رتبه دوم در تولید علم را دارد.«
به گزارش سپید، مریم حضرتی در نشستی با اعضای هیات علمی 
دانشکده پرستاری و مامایی بقیهاهلل )عج( ضمن تسلیت به مناسبت 
ماه محرم و ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان، درخصوص تعداد 
شاغلین به تحصیل و تدریس در رشته پرستاری گفت: »براساس 
آخرین آمارها  در سال 1398، 1985 عضو هیات علمی )استاد تمام، 
دانشیار، استادیار، مربی( گروه پرستاری در امر آموزش فعالیت می کنند 
و در مقاطع مختلف تحصیلی 44000 دانشجوی پرستاری در حال 
تحصیل هستند و ساالنه 11000 دانشجوی پرستاری فارغ التحصیل  
می شوند  و تمرکز ما بر تربیت پرستاران علمی، توانمند ، حرفه ای و 
اخالق مدار است.« وی در تشریح وضعیت حوزه پژوهش گفت: »در 
حال حاضر تعداد 16 مرکز تحقیقات بالینی مرتبط با رشته پرستاری 
وابسته دانشگاه های علوم پزشکی در ایران فعالیت دارند از این تعداد 
15مرکز جزو 239 مراکز تحقیقات بالینی هستند که نام آنها در لیست 
نتایج آخرین ارزیابی انجام شده سال 1395 از سوی معاونت تحقیقات 
و فناوری، وزارت بهداشت ذکر شده است.« معاون پرستاری راه اندازی 
شبکه ملی تحقیقات پرستاری را از کارهای بسیار مهم عنوان کرد و 
افزود: »رسالت شبکه ملی تحقیقات پرستاری مشتمل بر ظرفیت سازی، 
توسعه دانش پرستاری، یکپارچه سازی فعالیتهای تحقیقاتی مؤسسات 
و نهادهای تأثیرگذار داخلی و خارجی مرتبط با پژوهش های پرستاری 
است.« حضرتی خاطر نشان کرد: »مقایسه تولیدات علمی کشورهای 
منطقه در حوزه پرستاری در پایگاه اسکوپوس، پاپ مد و آی اس 
آی  از سال 2010 تا 2018 نشان می دهد که کشور ایران در حال 
حاضر در رتبه دوم قرار دارد.« وی افزود: »در حال حاضر تعداد 38 
مجله علمی-پژوهشی در رشته پرستاری منتشر می شود که از این 
تعداد 25 مجله به زبان فارسی و 13 مجله به زبان انگلیسی منتشر 
می شوند.« معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: »با توجه به 
تغییرات جمعیت شناختی و  بار بیماری های غیرواگیر که نیازمند 
مراقبت طوالنی مدت و گاهی مادام العمر می باشد، ارائه این گونه 
مراقبت ها که ماهیتی مزمن و غیر حاد دارند در بیمارستان ها هزینه 
زیادی ایجاد می کند، لذا یکی از راهکارهای کاهش هزینه و ارتقا 
سالمت جامعه حضور پررنگ پرستاران در سطح جامعه جهت کنترل 

و پیشگیری از بیماری های مزمن است.«
حضرتی در تشریح اقدامات انجام گرفته در حوزه پرستاری جامعه 
نگر اظهار داشت: »توسعه کمی و کیفی مراکز مراقبت در منزل، تهیه 
استانداردهای خدمتی مراقبت در منزل، تصویب پوشش بیمه ای 
مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل، تدوین آیین نامه مراکز 
مراقبت های طوالنی مدت و مراکز مراقبت تسکینی و ارسال آن به 
کمیته تنظیم مقررات جهت بررسی حقوقی  از مهم ترین کارهای 
این حوزه است.« وی در توضیح اقدامات حوزه بالین در پرستاری 
خاطر نشان کرد: »الکترونیک سازی گزارش های پرستاری با هدف 
کاهش بار نوشتاری پرستاران و گذراندن بیشتر اوقات بر بالین بیمار 

از اولویت های برنامه معاونت است.«

معاون آموزشی وزیر بهداشت:

برخی رشته های پزشکی تنها 
۳۰ درصد ظرفیتشان پر شده است

معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت: »جذب دانشجوی خارجی در 
چارچوب مقررات و قوانین ابالغی وزارت بهداشت انجام می شود و 
در مقاطع و رشته هایی که ظرفیت آن ها خالی است مراکز آموزشی 

می توانند اقدام به پذیرش دانشجوی خارجی کنند.«
به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران، باقر الریجانی با اشاره به 
پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور اظهار 
کرد: »به طور کلی دانشگاه ها با محدودیت های خاص خودشان در مقاطع 
مختلف تحصیلی رو به رو هستند، اما وزارت بهداشت این اجازه را به 
آن ها داده است تا بر اساس چارچوب های تعیین شده در مقاطعی مانند 
تخصص یا حتی تحصیالت تکمیلی بر اساس نیاز کشور های همسایه 
و دیگر مناطق دانشجوی خارجی را جذب کنند.«  معاون آموزشی 
وزارت بهداشت ادامه داد: »جذب دانشجوی خارجی در چارچوب 
مقررات و قوانین ابالغی وزارت بهداشت انجام می شود و در مقاطع و 
رشته هایی که ظرفیت آن ها خالی است مراکز آموزشی می توانند اقدام 
به پذیرش دانشجوی خارجی کنند.« وی افزود: »برخی رشته ها مانند 
تخصص اورژانس تنها 30 درصد از ظرفیتش پر شده است و صندلی های 
برخی از رشته ها در مقطع PHD خالی است که دانشگاه ها می توانند 
اقدام به جذب دانشجوی خارجی کنند.« الریجانی با اشاره به اجرای 
برنامه تحول آموزش پزشکی در کشور گفت: »خوشبختانه این برنامه به 
خوبی و سرعت درتمام دانشگاه های علوم پزشکی در حال انجام است 
تا وزارت بهداشت استراتژی های مطرح شده را در برنامه تحول آموزش 
پزشکی پیگیری کند، امیدوارم برنامه تحول آموزش پزشکی در تمام 
دانشگاه های علوم پزشکی به صورت نهادینه اجرا شود تا شاهد ارتقای 

کیفیت آموزش ها برای تربیت نیرو های آموزشی باشیم.«
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وزیر بهداشت با اشاره به جذب 3 هزار نیروی 
برای  زن  تکنسین  تربیت  لزوم  بر  اورژانس، 

فوریت های پزشکی تاکید کرد.
نمکی وزیر  به گزارش خبرنگار سپید، سعید 
چهل  در  پزشکی  علوم  و  درمان  و  بهداشت 
پیش  اورژانس  تاسیس  سالروز  چهارمین  و 
بیمارستانی که روز گذشته در سالن همایش های 
رازی برگزار شد، با بیان اینکه یکی از ارزنده ترین 
دستاوردهای ما بعد از انقالب اسالمی مجموعه 
با  »در سال 54  اورژانس کشور است، گفت: 
4پایگاه کار را آغاز و امروز دارای یکی از قوی 
ترین سازمان های ارائه دهنده خدمات اورژانس 
با کلیه امکانات در منطقه بوده و 1۷هزار نیروی 
جان بر کف در این سازمان فعالیت می کنند.«

وی بیان کرد: »ما امروز افتخار می کنیم که سیل اول 
امسال به گونه ای توسط پرسنل اورژانس مدیریت 
آن وجود  در خصوص  هیچ شکایتی  که  شد 
نداشت و درخشان ترین نقش را تکنسین های 
در  کردند،امیدوارم  ارائه  پزشکی  فوریت های 
مراسم اربعین در حوادث ترافیکی نیز بهترین 

خدمات را ارائه دهند.« 
وزیر بهداشت ادامه داد: »ما به فکر هوشمندسازی 

اورژانس کشور هستیم هر چه اورژانس هوشمندتری 
داشته باشیم قطعا موفق تر خواهیم بود.« نمکی بیان 
در  ما  رفته  دست  از  زمان  خوشبختانه  »امروز  کرد: 
خدمت رسانی در دقایق طالیی خدمت، بسیار کوتاه 
شده است.« وزیر بهداشت تاکید کرد: »تالش می کنیم 
مشارکت بین بخشی را افزایش دهیم، ما امروز به تنهایی 
نمی توانیم مسائل و مشکالت را برطرف کنیم و باید 
سازمانهای دیگر مانند پلیس راهور نیز به ما کمک کند.«
نمکی با اشاره به تجربه کردن طرح مدیریت ترومای 
کشور گفت: »ما نخواهیم توانست بدون مردمی کردن 
خدمت و مردم نهاد کردن خدمات اولیه کاری از پیش 
ببریم، برای همین مدیریت حوادث را جامعه محور، 

خانواده محور و مدرسه محور می کنیم.«
وی ادامه داد: »از نیمه دوم سال طرحی با عنوان هر 
خانه یک پایگاه سالمت اجرا و داوطلبینی را انتخاب 
می کنیم تا اقدامات اورژانسی را در خانه ارائه دهد.«

وزیر بهداشت گفت: »تالش می کنیم با ایجاد دانشکده 
فوریتهای پزشکی تکنسین های مجرب تربیت کنیم.«
منظوره  چند  افراد  می کنیم  تالش  اینکه  بیان  با  وی 
برای خدمت رسانی در اورژانس داشته باشیم گفت: 
»برای اولین بار تکنسین زن را تعریف  می کنیم این 

این معنی که تکنسین های ما درکنار زنان  به  نه  هم 
نامحرم هستند بلکه در برخی شرایط الزم است که 
از تکنسین زن استفاده شود تا خانواده ها نیز راحتتر 
باشند برای همین باید نسبت به پذیرش  دانشجوی 
خانم اقدام شود.« وزیر بهداشت ادامه داد: »امیدوارم 
در رابطه با مسائل معیشتی و مشکالت خاص شما 
قدم بردارم تا شرمنده شما نشویم.« وی یادآور شد: 
»سه هزار نفر اضافه به پرسنل اورژانس اضافه کرده و 
برای توسعه اورژانس هوایی و آمبوالنس نیز اقداماتی 

را انجام خواهیم داد.« 

ارتقای رتبه ایران در اورژانس جهانی
رئیس سازمان اورژانس کشور هم طی این مراسم در 
سخنانی از ارتقای رتبه ایران در رتبه بند کشورهای 

دارای اورژانس خبر داد.
انقالب  از  پیش  زمان  »از  گفت:  کولیوند  پیرحسین 
۷0پایگاه اورژانس داشتیم و االن 3 هاز و 300 پایگاه 
وجود دارد.یعنی 2 هزار و 230 پایگاه در نظام جمهوری 
اسالمی شکل گرفته است با همت وزیر بهداشت و 
لذا  و  شد  سازمان  به  تبدیل  اورژانس  دولت  کمک 

چابکتر و بهتر  می تواند  به بیماران خدمت کند.«

 400 و  هزار   دو   ،95 سال  »در  داد:  ادامه  کولیوند 
آمبوالنس در خدمت اورژانس بودند اما امروز 5هزار 
دستگاه آمبوالنس در ناوگان اورژانس هستند.« وی با 
بیان اینکه مردم ایران شایسته بهترین ها هستند، تصریح 
کرد: »امروز اورژانس هوایی ما به 44 فروند ارتقا پیدا 
این زمینه  نیز در  از هوانیروز  اینکه  می کند، ضمن 
کمک گرفتیم، خوشبختانه ما تا امروز توانستیم 2۷هزار 
بیمار  را با بالگرد جابجا کرده و  زمان رسیدگی به 

بیمار را در تهران به 14 دقیقه برسانیم.«
رئیس اوراژانس کشور ادامه داد: »توانستیم اورژانس 
شناور و اورژانس دریایی را ایجاد  و تا 22بهمن امسال 

اورژانس ریلی را راه اندازی می کنیم.«
کولیوند بیان کرد: »سالیانه 3میلیون و 800 هزار ماموریت 
در سال انجام می دهیم، امروز به همه تلفن ها پاسخ 
می دهیم و برای همه ماموریت ها اورژانس  حضور 

پیدا می کند و خدمت رسانی خوبی ارایه می دهد.«
کولیوند تاکید کرد: »از نظر سازمان جهانی بهداشت 
محاسبه  الف  گروه  ایران جزو کشورهای  اورژانس 
می شود.«  وی با بیان اینکه نمی توانیم بیماران را هدفمند 
کمترین  شد  eucباعث  »سامانه  گفت:  کنیم  توزیع 
پرت منابع را داشته و در حوادث اخیر مانند زلزله و 

سیل کسی از اورژانس گالیه نداشته باشد.«
وی با اشاره به مدیریت درمان سکته های 
درمان  »مدیریت  گفت:  قلبی  و  مغزی 
سامانه ای  دو  مغزی  و  قلبی  سکته های  
اندازی  راه  جهانی  سطح  در  که  هستند 
کرده ایم و در سکته های حاد قلبی بیش از 
۷0هزار نفر را در کمتر از 60 دقیقه به مرکز 
درمانی رساندیم و میلیاردها تومان صرفه 
جویی کردیم، در سکته های حاد مغزی نیز 
12هزار نفر را در کمتر از 90 دقیقه به مراکز 

درمانی رساندیم.« 
رئیس سازمان اورژانس در ادامه با بیان اینکه 
تمام عملکرد آمبوالنس ها و تکنسین های 
گفت:  می شود،  ضبط  و  ثبت  اورژانس 
»حضور پررنگ در حوادث، بالیا و مراسم 
محرم و اربعین افتخار اورژانس است.« وی 
آلمان  کشور  با  نامه ای  »تفاهم  داد:  ادامه 
منعقد کرده ایم که بر اساس آن ما تجارب 
سیل و زلزله را به آنها منتقل کرده و آنها 
نیز تجارب خود  را درخصوص حوادث 
ترافیکی به ما ارائه دهند.« کولیوند اعالم 
کرد: »تیم واکنش سریع جهانی را تشکیل 
داده و در حال حاضر 400تیم در این زمینه حضور 

پیدا کرده اند.« 
کولیوند درخصوص چهارشنبه آخر سال گفت: »با 
اقداماتی که از ابتدای مهر در مدارس انجام می دهیم 
توانستیم 65درصد مصدومان را کاهش دهیم ضمن 
اینکه آموزش همگانی به همه اقشار مردم ارائه نیز 
ارائه شده است.« وی با اشاره به اینکه سازمان اورژانس 
کشور با کمبود نیرو مواجه است گفت: »امسال هزار 

نفر و سال آینده دو هزار نفر را جذب می کنیم.«
وضعیت  با  درابطه  کشور  اورژانس  سازمان  رئیس 
معیشت  »باید  گفت:  نیز  اورژانس  پرسنل  معیشتی  
پرسنل و امکانات رفاهی برای آنان را بیشتر در نظر 
بگیریم. پرسنل اورژانس از نظر معیشتی از کم درآمد 

ترین پرسنل هستند اما تالش زیادی دارند.«
بهداشت قول مساعدت  یادآور شد: »وزیر  کولیوند 
برای تاسیس دانشکده فوریت های پزشکی مستقل و 

جذب نیروهای زن برای اورژانس داده  است.«
به گزارش سپید در این مراسم همچنینن 115 پروژه 
اورژانس کشور در هفت استان کشور به وسیله ویدیو 
کنفرانس به صورت همزمان توسط معاون اول رئیس 

جمهور افتتاح شد.

در مراسم چهل و چهارمین سالروز تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی کشور مطرح شد

آغاز پذیرش تکنسین زن اورژانس از ابتدای مهرماه

فردی که با جعل عنوان دانشجوی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی اقدام به کالهبرداری در فضای مجازی 
کرده بود با طرح شکایت از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دستگیر شد.

به گزارش سپید به نقل از وبدا، محسن دالبند رییس دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در این رابطه عنوان کرد: 
»فردی کالهبردار چندی قبل با سوء استفاده از فضای ورودی مخصوص بیماران وارد دانشکده دندانپزشکی 
شده و ضمن حضور در برخی فضاهای آموزشی، اقدام به تبلیغات در فضای مجازی نموده و خود را به عنوان 

دانشجوی نخبه این دانشگاه معرفی کرده است.«
دالبند توضیح داد: »این فرد با برقراری ارتباط از طریق فضای مجازی و حتی برخی شبکه های تلویزیونی اقدام 

به تبلیغات شخصی خود در رابطه با مشاوره های کنکور و برنامه ریزی آموزشی کرده است.«
وی ضمن رد هرگونه ارتباط آموزشی این فرد با دانشکده اعالم کرد: »نامبرده فاقد هرگونه سابقه در سامانه های 
یکپارچه آموزشی و بایگانی پرونده های آموزشی دانشگاه است و هیچگونه رابطه ای اعم از آموزشی و مشابه آن 
با دانشکده دندانپزشکی ندارد.« دالبند موضوع فروش صندلی و اخذ شهریه برای پذیرش این دانشجو را شدیدا 
تکذیب کرد و افزود: »پذیرش دانشجو در این دانشکده از طریق سازمان سنجش و بر اساس دستورالعمل های 
وزارت بهداشت صورت می گیرد.« وی گفت: »به محض اطالع از تخلف و سوء استفاده صورت گرفته، فرد 
کالهبردار تحویل مراجع انتظامی و قضایی گردید و دانشکده اقدام به طرح شکایت نموده و تا رسیدگی نهایی 

به این پرونده پیگیری قضایی را ادامه خواهد داد.«

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: »بازنگری کتاب ارزش های 
نسبی خدمات سالمت باید بر اساس چارچوب ها و معیا رهای بین المللی 
باشد و این کار بر اساس رفرنس های استاندارد دنیا انجام می شود. این 

بازنگری نباید هیچگونه بار مالی داشته باشد.«
به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد جهانگیری 
با اشاره به بازنگری کتاب ارزش های نسبی خدمات سالمت اظهار کرد: 
»کتاب ارزش های نسبی همه ساله قبل از تعیین بودجه بازنگری می شود 
خدمات  تعرفه های  تعیین  با  که  می کند  تبیین  و  تعیین  را  خدماتی  و 

پزشکی تفاوت دارد.« 
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: »سازمان نظام 
پزشکی و بعضی از انجمن های علمی در بازنگری کتاب ارزش های نسبی 

خدمات سالمت با وزارت بهداشت مشارکت می کنند، البته دبیرخانه شورای 
عالی بیمه سالمت تولیت بازنگری کتاب ارزش های نسبی خدمات سالمت 
در کشور است، بازنگری کتاب ارزش های نسبی خدمات سالمت باید 
بر اساس چارچوب ها و معیا رهای بین المللی باشد و این کار بر اساس 

رفرنس های استاندارد دنیا انجام می شود.« 
وی در پایان افزود: »این بازنگری نباید هیچگونه بار مالی داشته باشد و 
این بدین معناست که هیچ افزایش تعرفه ای در بازنگری کتاب ارزش های 
نسبی انجام نمی شود، بازنگری کتاب ارزش های نسبی بدون افزایش بار 
مالی مصوبه شورای عالی بیمه است و در انجام این کار سازمان نظام 
پزشکی اقدامات اجرایی بازنگری کتاب ارزش های نسبی خدمات سالمت 

را بر عهده دارد.«

جزئیات کالهبری با عنوان دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

فروش صندلی دانشکده دندانپزشکی تکذیب شد

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی:

کتاب ارزش های نسبی خدمات سالمت قبل از تعیین بودجه بازنگری می شود


