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۶۰۰مجوزقلیانسرا
بهازایهرمجوزمرکزبهداشتی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت کاهش و 
محدود کردن تجارت دخانیات، گفت: »متاسفانه گسترش قارچ 
گونه قلیان سراها به گونه ای است که در کنار صدور یک مجوز 
بهداشتی و درمانی، ۶۰۰ مجوز احداث قلیان سرا صادر می شود.«
رسول خضری با ابراز خرسندی از مخالفت شورای  نگهبان با 
لغو ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه خانه ها، گفت: »مجلس نباید 
وارد این مباحث شود بلکه باید سبک قانون گذاری را در حد 
ایده آل حفظ کند.« عضو کمیسیون اجتماعی مجلس لغو ممنوعیت 
عرضه قلیان در قهوه خانه ها را مغایر با اصل 73 قانون اساسی و 
قانون گذاری جدید دانست و افزود: »این موضوع را می شد در 
قالب بخشنامه و تعامل بین وزارت خانه ها تعیین تکلیف کرد نه 
اینکه مجلس به قانون گذاری جدید روی بیاورد در این رابطه از 
اقدام وزارت بهداشت و شورای نگهبان در مخالفت با مصوبه 
مذکور استقبال می کنیم و حمایت الزم را از وزارت بهداشت و 
همچنین کاهش و محدود کردن تجارت دخانیات خواهیم داشت.«
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به عنوان متولی سالمت مردم 
به هیچ وجه نباید اجازه دهد عرضه قلیان در قهوه خانه ها آزاد 
شود، ادامه داد: »آزاد  شدن عرضه قلیان به هیچ وجه اقدام منطقی 
و درستی نیست؛ متاسفانه گسترش قارچ گونه قلیان سراها در 
کشور به گونه ای است که در کنار صدور یک مجوز بهداشتی و 
درمانی ۶۰۰ مجوز احداث قلیان سرا صادر می شود و این تهدیدی 

جدی برای سالمت جامعه است.«
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس دهم یادآور شد: »ما 
به دنبال ایجاد مشکل در مسیر کسب و کار مردم نیستیم  اما بهتر 
است به دنبال شغل دیگری باشند زیرا قلیان سراها جز افزایش و 
ایجاد بیماری ها نه تنها هیچ کارکردی ندارند بلکه دروازه ورود 
به مواد مخدر و اعتیاد هستند.« خضری ادامه داد: »وزیر بهداشت 
در اجالس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی که در تهران 
برگزار شد به تمامی وزرای بهداشت حاضر در اجالس تاکید کرد 
که تجارت دخانیات را باید محدود کرد زیرا با جان و سالمت 
مردم سروکار دارد.« وی تصریح کرد: »البته در کنار محدود کردن 
باید فرهنگ سازی، اطالع رسانی به جوانان و افزایش سطح سواد 
جامعه در دستور کار قرار گیرد و صدا و سیما با تولید برنامه های 
دخانیات  استعمال  خطرات  از  را  نوجوانان  و  جوانان  مناسب 
آگاه کنند زیرا مصرف دخانیات باعث افزایش استرس، نگرانی، 

بیماری های قلبی و عروقی و سرطان ها در کشور شده است.«
خضری با انتقاد از اینکه استعمال قلیان در میان جوانان به ویژه 
بانوان نوعی کالس محسوب می شود، گفت: »مصرف دخانیات 
در کشور سیر صعودی دارد و متاسفانه آمار مصرف سیگار و 
این  با  قطع  به طور  و  یافته  افزایش  بسیار  زنان  میان  در  قلیان 
پیام های خوبی  هیچ وجه  به  می رویم  پیش  داریم  که  شیوه ای 

برای جامعه به همراه ندارد.«

نایب رئیس کمیسیون بهداشت:

دولتازجیبمردم
نرخداروراافزایشندهد

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر این که 
»باید قیمت دارو واقعی شود« در عین حال گفت: »واقعی شدن 
و یا افزایش قیمت دارو نباید از جیب مردم رخ دهد. دولت باید 
با دادن یارانه افزایش قیمت دارو را از کانال بیمه ها جبران کند.«
به گزارش سپید، محمد حسین قربانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به صحبت های اخیر وزیر بهداشت درباره  افزایش دو برابری قیمت 
داروهای خاص داخلی گفت: »اگر قرار به تورم چند برابری باشد 
به تبع آن باید قیمت محصول نهایی هم واقعی شود. چون در غیر 
این صورت رانت به وجود می آید. این شامل حوزه درمان هم 
می شود. اگر تعرفه درمان واقعی نباشد قطعا با توجه به هزینه های 

جانبی آن کیفیت درمانی پایین می آید.«
وی با تاکید بر اینکه »باید قیمت تمام شده محصول متناسب با 
به عنوان سبد کاالی  دارو  »البته  افزود:  باشد«  تولید  هزینه های 
استراتژیک مردم شرایط دیگری دارد باید دولت از طریق یارانه ها، 
دارو را با قیمت مناسب به دست مردم برساند. منظور دادن یارانه 
از مسیر بیمه ها است.« نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس پیشنهاد وزیر بهداشت برای افزایش قیمت برخی از داروها 
را منطقی خواند و گفت: »امروز بیشتر تولید کنندگان دارو در 
حال ورشکستگی هستند چون دیگر تولید دارو برای آنها مقرون 
به صرفه نیست. این که ما قیمت دارو را پایین نگه داشته که با 
این وضعیت عالوه بر ایجاد رانت شاهد قاچاق دارو به آن طرف 
مرزها باشیم منطقی نیست لذا باید با توجه به اقتصاد مقاومتی و 

لزوم توجه به تولید کنندگان قیمت دارو را واقعی کرد.«
قربانی ادامه داد: »در این بین اگر افزایش قیمت دارو باعث ایجاد 
بار سنگین به مردم می شود دولت باید ورود کرده و به دارو یارانه 
دهد. یارانه باید از کانال بیمه ها اختصاص پیدا کند در این شرایط 
کارخانه های تولیدی ورشکسته نشده و مردم هم به راحتی می توانند 
داروی مورد نیاز خود را دریافت کنند.« به گفته  وی دولت نباید از 
جیب مردم قیمت دارو را افزایش دهد بلکه باید همچون کاالهای 

اساسی به دارو از طریق بیمه ها یارانه دهد.
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اساس  »بر  گفت:  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
هر گونه  فاقد  مردم  درصد   1۰ حدود  پیش بینی ها 
پوشش بیمه ای هستند و تحت پوشش بیمه اجباری 
قرار گرفتن از هفته بیمه سالمت آغاز می شود. در این 
زمینه تمامی زیرساخت ها از طرف ما فراهم شده و 
وزارت رفاه تالش کرده است تا از طریق وب سرویس 
بیمه  اطالعات استحقاق سنجی را در اختیار سازمان 

سالمت قرار دهد.«
به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، 
طاهر موهبتی با اشاره به پوشش بیمه اجباری برای 
برنامه  قانون  اظهار کرد: »بر اساس  تمام آحاد مردم 
ششم توسعه همه افراد باید تحت پوشش بیمه اجباری 
قرار گیرند و این قانون برای همه آحاد جمعیت ایران 

اجباری است.«
 مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ادامه داد: »برای تحت 
پوشش بیمه اجباری قرار گرفتن ارزیابی وسع به وسیله 
وزارت رفاه باید انجام شود تا افرادی که فاقد توانایی 

پرداخت حق بیمه سالمت هستند به طور رایگان تحت 
پوشش بیمه اجباری قرار گیرند و حق بیمه این افراد 

از سوی دولت پرداخت می شود.«
وی افزود: »بر اساس آئین نامه مردم ۴5 روز فرصت 
دارند تا با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نسبت به 
اقدام  خود  گرفتن  قرار  اجباری  بیمه  پوشش  تحت 
کنند، اگر افراد جزو دهک گروه های یک، دو و سه 
باشند از پرداخت حق بیمه اجباری معاف می شوند و 
افرادی که جزو دهک چهار هستند باید نیمی از حق 

بیمه خود را پرداخت کنند.«
موهبتی در پایان گفت: »بر اساس پیش بینی ها حدود 
1۰ درصد مردم فاقد هر گونه پوشش بیمه ای هستند 
و تحت پوشش بیمه اجباری قرار گرفتن از هفته بیمه 
سالمت آغاز می شود. در این زمینه تمامی زیرساخت ها 
از طرف ما فراهم شده و وزارت رفاه تالش کرده است 
تا از طریق وب سرویس اطالعات استحقاق سنجی را 

در اختیار سازمان بیمه سالمت قرار دهد.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:

۱۰ درصد مردم فاقد هرگونه پوشش بیمه ای هستند

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
»مجوز  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
استخدام 2 هزار نفر هیات علمی تمام وقت به صورت 
پیمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور از طرف 

سازمان اداری استخدامی صادر شد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سیدکامل تقوی نژاد 
ضمن تشکر از تالش و پیگیری های وزیر بهداشت و 
 همچنین همراهی رییس سازمان امور اداری و استخدامی 
حوزه  انسانی  نیروی  نیازهای  رفع  زمینه  در  کشور 
سالمت کشور افزود: »با جذب این تعداد هیات علمی 
انتظار می رود با توجه به افزایش تعداد دانشجویان در 
مقاطع مختلف تحصیلی و افزایش تعداد بازنشستگان 
هیات علمی در دانشگاه ها، بخش عمده ای از مشکالت 
حوزه آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

مرتفع شود.«
وی با اشاره به شاخص فعلی نسبت هیات علمی به 
دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی کشور اظهار 
داشت: »این شاخص در حال حاضر به ازای هر 1۶.57 

دانشجو یک نفر هیات علمی است که انتظار داریم با 
جذب 2هزار هیات علمی پیمانی جدید، این رقم به 
13.8 دانشجو به ازای هر  یک نفر هیات علمی برسد 
و رشد 1۶ درصدی را  در این بخش شاهد باشیم.«

تقوی نژاد با اشاره به تکالیف حوزه آموزش وزارت 
بهداشت در اسناد باالدستی، خصوصا برنامه ششم توسعه 
به منظور حضور  عنوان داشت: »دولت موظف شد 
موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر 
علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین المللی و 
برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش 
و فناوری، نسبت به ارتقای شاخص دانشجو به عضو 

هیات علمی اقدام نماید.«
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: »در 
حال حاضر12هزار و 5۰3 نفر هیات علمی پیمانی و 
رسمی، 5 هزار و 1۶7 نفر هیات علمی تعهد خدمت 
و 39۰ نفر هیات علمی قراردادی در دانشگاه های علوم 

پزشکی در حوزه آموزش به فعالیت مشغول هستند.«

سالمت  بیمه  سازمان  درآمد  و  بیمه گری  مدیرکل 
سالمت  بیمه  خدمات  از  استفاده  چگونگی  درباره 
متولد می شوند،  از کشور  که خارج  برای کودکانی 
شده  متولد  کشور  از  خارج  در  فردی  »اگر  گفت: 
ایرانی محسوب شود، درصورتی  قانون  براساس  و 
که پدر یا مادر کارمند بوده و فرزند تحت پوشش 
والدین باشد، کودک بیمه شده تلقی شده و می تواند 

از خدمات بیمه ای استفاده کند.«
به گزارش سپید، داوود حاج قاسمعلی گفت: »ارایه 
خدمات به بیماران دچار مشکالت روانی مانند سایر 
بیماران است، این افراد می توانند تحت پوشش سازمان 
بیمه سالمت قرار گرفته و از دفترچه بیمه این سازمان 
برای  خدمات  ارایه  ضوابط  بنابراین  کنند.  استفاده 
بیماران روانی نیز بمانند بیماران دیگر اجرا می شود.« 
وی افزود: »بیمه سالمت تنها برای بیماری افراد دچار 
مشکالت روانی خدمات ارایه می کند؛ لذا نگهداری از 
این افراد در مراکز بهداشتی و درمانی ضوابطی دارد که 

باید به آن توجه کرد؛ اما چگونگی تحت پوشش قرار 
دادن بیماران روانی با بیماران دیگر هیچ تفاوتی ندارد. 
بدون شک ضوابط در ارایه خدمات به بیماران روانی 
درآمد  و  بیمه گری  مدیرکل  است.«  سایرین  همانند 
سازمان بیمه سالمت تاکید کرد: »بیماران روانی که 
از سن قانونی گذشته، اما براساس نظر کمیسیون های 
خارج  می توانند  شوند،  شناخته  مهجور  تخصصی 
از سن قانونی هم تحت پوشش بیمه سالمت قرار 
گیرند.« حاج قاسمعلی در خصوص شرایط استفاده 
از خدمات بیمه سالمت برای کودکانی که خارج از 
کشور متولد می شوند، اظهار داشت: »اگر فردی  در 
خارج از کشور متولد شده و براساس قانون ایرانی 
محسوب شود، درصورتی که پدر یا مادر کارمند بوده 
و فرزند تحت پوشش والدین باشد، کودک بیمه شده 
تلقی شده و می تواند از خدمات بیمه ای استفاده کند. 
بنابراین هیچ محدودیتی در تحت پوشش قرار دادن 

متولدین خارج از کشور وجود ندارد.«

معاون وزیر بهداشت با اشاره به پوشش 71.5 درصدی خدمات سالمت 
در کشور اظهار داشت: »دراین حوزه، کشور اول منطقه هستیم.«

درخصوص  فارس  با  گفت وگو  در  رئیسی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
ارسال کمک های بشردوستانه توسط ایران به کشورهای عراق، سوریه 
بوده است و  این کشورها  »ایران همواره حامی  اظهار داشت:  و یمن 
همواره برای ارسال کمک های بشردوستانه اعالم آمادگی کرده است.«

وی باشاره به برگزاری مراسم اربعین حسینی توضیح داد: »در مراسم 
اربعین اتباع بیگانه ای که از کشورهای افغانستان، پاکستان و نیجریه وارد 
کشور می شوند تحت واکسیناسیون قرار می گیرند و امسال نیز واکسن 

سرخک، فلج اطفال در اختیار این زائران قرار گرفت.«
رئیسی در پاسخ به پرسشی درخصوص دلیل صرف هزینه برای اتباع 

با  ارتباط  بین المللی در  کشورهای خارجی توضیح داد: »ما یک تعهد 
ارایه می شود  اتباع خارجی  که  واکسیناسیونی  داریم،  بیماری ها  کنترل 
در حقیقت با هدف سالمت هموطنان صورت می گیرد تا از انتقال این 

بیماری به کشور پیشگیری شود.«
درصدی   71.5 پوشش  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
اول  به کشور  اظهار داشت: »دراین حوزه  خدمات سالمت در کشور 
 8۰ رقم  به  بهداشتی  خدمات  پوشش   2۰25 سال  تا  و  هستیم  منطقه 

درصد خواهد رسید.«
عدد  به  کشورها  از  برخی  در  بهداشتی  خدمات  »پوشش  افزود:  وی 
25، 3۰ درصد می رسد و آمادگی داریم تجاربمان را در حوزه خدمات 

بهداشت به این کشورها منتقل کنیم.«

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت خبر داد

مجوزاستخدام2هزارنیرویهیاتعلمیتماموقتصادرشد
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معاون بهداشت وزیر بهداشت عنوان کرد
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معاون کل وزارت بهداشت:

بیان  با  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
دارو  حوزه  در  ما  قرمز  خط  اینکه 
عدم افزایش پرداخت از جیب مردم 
است، درباره قاچاق معکوس داروهای 
به کشورهای همسایه، گفت:  ایرانی 
دارویی  بازار  حجم  به  نسبت  »البته 
ایران،  میزان قاچاق معکوس دارو رقم 

درشتی نیست.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، ایرج 
از  پرداخت  میزان  درباره  حریرچی 
جیب مردم در حوزه دارو، گفت: »یکی 
از دستاوردهایی که در سال های اخیر 
داشته ایم، کاهش پرداختی از جیب مردم 
به میزان کلی بوده است؛ به طوری که هم 
درصد و هم رقم خالص کل پرداختی 

از جیب مردم،   کاهش یافته است.«
معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: 
»البته در اجزای پرداختی از جیب مردم، 
تغییراتی رخ داده است، ازجمله اینکه 
طی 1۰ سال اخیر، رقم خالص سهم 
داروی سرپایی در پرداختی از جیب 
مردم، از 17 درصد به 38 درصد افزایش 
یافته است که این خبر خوبی نیست و ما 
باید با افزایش پوشش بیمه، کنترل قیمت 
و تأکید بر استفاده از داروهای ژنریک 
که مصوب مجلس هم هست،  افزایش 

درصد سهم دارو از پرداختی از جیب را کنترل کنیم.«
وی با اشاره به موضوع افزایش قیمت داروهای تولید 
داخلی افزود: »باید توجه کرد که میزان افزایش قیمت 

دارو در کل داروها جزئی  بوده و برای آن  سقف تعیین 
کرده ایم، اما برای برخی از داروهای خاص که تغییرات 
خاصی در نهاده های اولیه شان رخ داده و یا در برخی 
موارد که الزم بوده ما داروی خارجی جدیدی را تولید 

کنیم، قیمت های باالتر می دهیم تا تولید داخلی ضرر 
نکند، اما پرداخت از جیب مردم افزایشی نخواهد داشت.«
حریرچی گفت: »برنامه ریزی  و خط قرمز وزارت بهداشت 
در حوزه دارو افزایش پرداختی از جیب مردم است و 

به طورجدی اقدامات الزم برای کنترل 
پرداختی از جیب مردم در حوزه دارو 
و خصوصًا برای کاهش آن اقداماتی 

در حال انجام است.«
معاون وزیر بهداشت درباره افزایش 
ارزان  داروهای  معکوس  قاچاق 
ایرانی که ارز ۴2۰۰ تومانی دریافت 
می کنند، به خارج از کشور و به ویژه 
به کشورهای همسایه گفت: »نمی توان 
گفت که قاچاق معکوس دارو از کشور 
زیاد  آن خیلی  اما رقم  صفر است، 
مورد  از یک  ما  که  نیست. هرچند 
قاچاق دارویمان هم باید جلوگیری 
کنیم. درعین حال علت افزایش قاچاق 
معکوس دارو در کشور طی چند ماه 
اخیر، این است که به دلیل دستور دکتر 
نمکی در حال حاضر همکاران گمرک 
و نیروی انتظامی با حساسیت بیشتری 
مبادی مرزی را کنترل می کنند و بر 
همین اساس کشف این نوع قاچاق 

بیشتر شده است.«
»بنابراین  کرد:  اضافه  پایان  در  وی 
در  انتظامی  نیروی  حاضر  حال  در 
درباره  بیشتری  با حساسیت  مرزها 
بحث خروج دارو از کشور اقدام و 
برخورد می کند و از خروج داروها 
به صورت مسافرتی جلوگیری می کنند. درعین حال نسبت 
قاچاق معکوس  میزان  ایران،    بازار دارویی  به حجم 

دارو رقم درشتی نیست.«

اخبــار

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران تشریح کرد؛

جزئیات سند 
خدمات نوین داروخانه ای

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به آنچه کاهش شدید 
نقدینگی در داروخانه ها خواند، گفت: »در حال حاضر اقتصاد 

داروخانه ها به شدت دچار بحران شده است.«
به گزارش سپید، علی فاطمی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
حجم مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر، گفت: »متأسفانه 
داروخانه ها چهار ماه از مطالبات سال گذشته خود از سازمان بیمه 
سالمت یعنی از آذر تا اسفند سال 97 را دریافت نکرده اند و در 
حال حاضر نزدیک به یک سال است که این بخش از مطالبات 

داروخانه ها از سوی بیمه سالمت پرداخت نشده است.«
وی با بیان اینکه وضعیت پرداخت های سازمان های بیمه گر نسبت به 
سال گذشته بدتر شده است و این موضوع داروخانه ها را به شدت 
تحت فشار قرار می دهد، افزود: »امیدواریم این مسئله به زودی 
حل شده و در خدمت رسانی دارویی به مردم و تأمین داروی 
بیماران مشکلی ایجاد نشود. در حال حاضر اقتصاد داروخانه ها 
به شدت دچار بحران شده است. باید پرسید که کدام کارمندی 
می تواند یک سال حقوقش را از کارفرمایش دریافت نکند، اما 
باز هم ادامه حیات دهد؟ متأسفانه نقدینگی داروخانه ها شدیداً 
کاهش یافته و شرکت های توزیع هم به آن ها فشار وارد می کنند؛ 
به طوری که داروها را در بازه های کوتاه مدت و بعضاً به صورت 
نقدی در اختیار داروخانه ها قرار می دهند. این در حالی است 
که ممکن است یک سال طول بکشد که داروخانه پولش را از 

بیمه ها دریافت کند.«
فاطمی با بیان اینکه روند پرداختی های سال 1398 سازمان بیمه 
سالمت بهتر است،  اما هنوز چهار ماه از مطالبات 97 را نپرداخته اند، 
ادامه داد: »درباره بیمه تأمین اجتماعی وضعیت برعکس است. 
به طوری که پرداختی هایشان در سال گذشته بهتر بود، اما در حال 
حاضر حدود هفت ماه تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها 
دارند. هر دو بیمه وضعیت مناسبی ندارند و زمانی که با مدیرانشان 

صحبت می کنیم، افق خوبی را برایمان ترسیم نمی کنند.«
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به بسته جدید خدمات 
سالمت در داروخانه ها،   اظهار کرد: »اخیراً وزیر بهداشت سندی 
با عنوان خدمات نوین داروخانه ها را در ابتدای شهریورماه امضا 
کردند که این سند در تاریخ 17 مهرماه ابالغ شد و قرار شده 
یکسری کمیته های استانی در داخل دانشگاه های علوم پزشکی 
شکل بگیرد و یک کمیته کشوری هم در وزارت بهداشت این کار 
را رصد کنند.« فاطمی ادامه داد: »بر اساس بررسی این کمیته ها، 
باید استانداردهای خدمات نوین در داروخانه ها نیز تدوین شود. 
خدماتی همچون پایش شاخص های سالمت در داروخانه ها مانند 
اندازه گیری وزن، BMI یا همان شاخص توده بدنی و پرفشاری 
خون می تواند در داروخانه ها انجام شود. حتی می توان اقدامی 
انجام داد تا برخی موارد تشخیصی در داخل داروخانه ها امکان پذیر 
باشد و اقدامات پیچیده تری مانند مشاوره های تخصصی دارویی 
و... نیز می تواند به داخل داروخانه ها راه یابد که اگر این اقدامات 
در داخل داروخانه ها انجام شود، می توانیم تا حد زیادی عوارض 
ناخواسته داروها را کاهش دهیم.« وی تأکید کرد: »با دخالت 
دادن بیشتر داروساز در فرآیند نسخه پیچی هم هزینه ها به طور 
چشمگیری کاهش می یابد و هم عوارض ناخواسته داروها کمتر 
می شود. البته فعاًل در حال تدوین استانداردهای خدمات نوین 
هستند و تا زمانی که استانداردهای این خدمات مشخص شود، 
این سند قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابراین باید کمیته ها شکل گرفته 

و استانداردهای خدمات به روزرسانی شود.«

علت قطع صادرات دارو
 از کره به ایران چه بود؟ 

 دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره با بیان اینکه مشکالت بانکی 
باعث قطع صادرات دارو از کره جنوبی به ایران شده است، تصریح 
کرد: »دارو و غذا عمال از مسیرهای تحریمی معاف هستند و مسائل 

بانکی نباید روی واردات این محصوالت تأثیری داشته باشد.«
 به گزارش سپید به نقل ایرنا، پویا فیروزی درباره وضعیت تجارت 
با کشور کره در شرایط کنونی گفت: »بدعهدی بانک های کره 
جنوبی اخیراً صادرات دارو و مواد اولیه دارویی را به ایران با 
مشکل مواجه کرده است و انتظارمان این است که دولت کره با 

حساسیت ویژه ای مسائل بانکی را حل کند.«
واردات  درباره حجم  کره  و  ایران  بازرگانی  اتاق مشترک  دبیر 
دارو از کره گفت: »ما از طریق شکایت شرکت ها متوجه موضوع 
شده ایم ولی در خصوص حجم واردات دارو بهتر است نهادهای 
ذی ربط و مسئول آمار دقیق را ارائه کنند.« فیروزی خاطرنشان 
کرد: »علی رغم غیرقابل قبول بودن کلیت تحریم، دارو و غذا عمال 
از مسیرهای تحریمی معاف هستند و مسائل بانکی نباید روی 
واردات این محصوالت تأثیری داشته باشد.« وی با بیان اینکه 
بدون شک مشکالت بانکی روی تجارت اثرگذاراست، گفت: 
»با این اوصاف احتماالً شاهد کاهش آمار تجاری بین دو کشور 
خواهیم بود و انتظار داریم موانع موجود در حوزه سالمت، دارو 
و مواد غذایی که از تحریم معاف هستند، به زودی از طرف کره ای 

پیگیری و رفع شوند.«

خط قرمز ما در دارو عدم افزایش پرداختی مردم است

عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه 
علوم پزشکی تهران گفت: »برخی از داروهایی که تحت 
پوشش قرار می دهیم داروهایی هستند که نه کارایی و 

بهره وری دارند و نه اثرگذارند.«
به گزارش سپید، مجید داوری در نشست معرفی 1۰ 
روند برگزیده جهانی در سیاست های اقتصاد سالمت 
و در پنل تخصصی هزینه های کالن دارویی در نظام 
سالمت گفت: »برای تجزیه وتحلیل سیاست ها ابتدا باید 
اطالعات و شواهد الزم را تهیه کرد که به ما در شناخت 
مسئله و راه های جایگزین آن کمک کند و درنهایت 
بتوانیم شواهد را به توصیه های قابل اجرا و کاربردی 

تبدیل کنیم دراین باره سخنان خود را آغاز کرد.«
وی افزود: »تمرکز بر داروهای پرهزینه برای نظام سالمت 
به ما نشان می دهد که بخشی از این هزینه ها مربوط 
و  درمانی  روش های  و  داروها  بایوتک،  داروهای  به 
روش های تشخیصی جدیدی هستند که موجب می شوند 
هزینه ها افزایش پیدا کنند. در کنار آن پیر شدن جمعیت، 
شیوع بیشتر بیماری های مزمن، بروز بیماری های بیشتر 

و افزایش انتظارات جامعه برای بهره مندی از داروها و روش های 
تشخیصی و درمانی جدید بر افزایش این هزینه ها اثرگذارند. اما در 
این میان آنچه در مدیریت و کنترل این هزینه ها بسیار مهم است 
تصمیماتی است که سیاست گذاران ما در این زمینه اتخاذ می کنند.«
تصمیمات  خروجی  که  است  مهم  بسیار  »درواقع  گفت:  داوری 
سیاست گذاران با توجه به محدودیت منابعی که در اختیار دارند به 
افزایش سالمت جامعه و بهبود کیفیت و طول عمر بیماران بیانجامد، 
پس سیاست گذاران ضمن اینکه داروهای جدید را می پذیرند و تحت 
پوشش حمایتی خود قرار داده و استفاده از آنها را توصیه می کنند؛ 
باید مباحث مرتبط با وضعیت اقتصادی بیمه ها و بیماران و هزینه 

اثربخش داروها را نیز در نظر داشته باشند.«
عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی 
تهران با اشاره به اقداماتی که برای تجزیه وتحلیل سیاست ها انجام 
می شود، تصریح کرد: »بخشی از این اقدامات مربوط به تحقیقات 
خدمات درمانی است که دانش و شواهد را ایجاد می کنند. سه شاخص 
مهم و اصلی برای ارزیابی سیاست ها وجود دارد که یکی از آنها 
اثربخشی داروها و روش های درمانی و تشخیصی جدید است که 
نشان می دهد استفاده از آنها چقدر به بهبود وضعیت بیماران کمک 
کرده است.« وی اظهار کرد: »دومین شاخص، بهره وری است یعنی 
چه هزینه ای برای بهبود وضعیت و افزایش طول عمر بیمار صرف 
شده است و این ورودی و خروجی با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور با یکدیگر تناسب دارند یا خیر. نکته سوم بحث عدالت است 
که باید تمام اقشار جامعه به لحاظ جغرافیایی، جنسیت، گروه ها و 
دهک های مختلف اقتصادی و اجتماعی را در بر بگیرد و بهره مندی 
مناسبی را از بودجه های عمومی در حوزه سالمت برای آنها ایجاد کند.«
داوری با اشاره به راه های مختلف کنترل هزینه ازجمله قیمت گذاری، 

مدل های ارائه خدمت، استفاده مؤثر از داروها و میزان و نحوه پوشش 
ارائه خدمت  ارائه شده گفت: »در بحث مدل های  خدمات درمانی 
آنچه مهم است این است که بدانیم برای بیماران مختلف روش های 
درمانی و الگوهای ارائه خدمتی موجود و به کار گرفته شده کارآمد 
هستند یا خیر، ضمن آنکه هزینه اثربخشی روش های جایگزین نیز 

مورد بررسی قرار بگیرند.«
عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی 
تهران تصریح کرد: »در مورد استفاده مؤثر از داروها نیز دوز، قیمت 
و استفاده در موقعیت مناسب است که باید مورد توجه قرار بگیرد. 
عالوه بر این در بحث میزان و نحوه پوشش خدمات درمانی ارائه شده 
آنچه مهم است این است که خدمات ارائه شده هم مؤثر باشند و هم 
کارآمد که تنها در این صورت عدالت توزیعی را نیز به دنبال خواهند 
داشت.« عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه 
علوم پزشکی تهران با انتقاد از این شرایط گفت: »درواقع ما پول 
را هزینه می کنیم، اما به دلیل عدم مراقبت صحیح و نظارت، منابع 
خود را از دست می دهیم. در مورد بیماری های گوشه و MPS که از 
بیماری های متابولیکی یا ذخیره ای ارثی هستند، هزینه های ساالنه این 
دو گروه بیماری 17 و 7 برابر GDP سرانه است . توصیه سازمان 
بهداشت جهانی برای افزایش یک سال طول عمر همراه با سالمتی، 
حداکثر 3 درصد GDP سرانه کشورهاست. برخی داروهای این 
بیماری ها تحت پوشش بیمه ها هستند درحالی که بر روی طول عمر 

و کیفیت زندگی آنها اصاًل تأثیری نداشته است.«
عمر  طول  سال  یک  افزایش  هزینه های  »بررسی  کرد:  اظهار  وی 
هنگفتی می رساند  رقم های  به  را  ما  بیماران  این  با سالمتی  همراه 
که ما را در این حوزه در دنیا بی نظیر می کند. ما برای افزایش یک 
سال طول عمر همراه با سالمتی بیماری MPS هورلر 273 برابر 

برابر،  MPS هورلر شای 122  GDP سرانه، برای 
برای MPS شای 85 برابر و برای گوشه ۴۴ برابر 

GDP سرانه هزینه می کنیم.«
شیرخوارگی  نو  پمپه  بیماری  »در  داد:  ادامه  داوری 
که مایوزایم را استفاده می کنیم که این دارو به دلیل 
هزینه های بسیار باالیی که دارد تحت پوشش بیمه هاست . 
بیمار  به  بیشتر  این دارو حدود پنج سال طول عمر 
اعطا می کند؛ یعنی کودک اگر دارو مصرف نکند در 
حدود دو تا دو و نیم سالگی فوت می کند اما با دارو 
در سن شش تا هفت سالگی از دنیا می رود، اما نکته 
اینجاست که این طول عمر با کیفیت پایین و همراه با 
رنج فراوان هم برای کودک بیمار و هم برای خانواده 
بیمار است، یعنی هزینه باالیی انجام می دهیم اما درازای 

آن رنج می خریم.«
عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه 
علوم پزشکی تهران گفت: »در کشورهای دیگر دنیا 
هزینه های این بیماران با هزینه های دارویی آنها متفاوت 
است بدین معنی که نظام سالمت برای این کودکان 
مراقبت های اجتماعی در نظر می گیرند و با راه های جایگزین، شرایطی 
فراهم می کنند تا در دوره ای بیمار زنده است خودش و خانواده اش 

از زندگی لذت ببرند.«
وی افزود: »اگر بخواهم نتیجه گیری کنم باید بگویم ما مدل های ارائه 
خدمات اشتباهی را در نظام ارائه خدماتمان داریم. بسیار تأسف بار 
است که بسیاری از داروهایی که تحت پوشش قرار می دهیم داروهایی 
هستند که نه کارایی و بهره وری دارند و نه اثرگذارند. بسیار بد است 
که ما برای چیزی هزینه می کنیم که هیچ چیزی به دست نمی آوریم.«

داوری تأکید کرد: »پس عاقالنه نیست که اینگونه هزینه کنیم و رنج 
بخریم. بسیاری از داروهایی که امروز تحت پوشش هستند با نگاه 
قرار  پوشش  تحت  دوستانه  انسان  و  خیرخواهانه  و  عدالت طلبانه 
گرفته اند، اما باید بدانیم که بدون کارآمدی امکان ایجاد عدالت وجود 

ندارد. پس الزم است که سیاست گذار ما به کارآمدی توجه کند.«
 عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی 
تهران گفت: »سیاست گذار باید داروهایی را تحت حمایت قرار دهد 
که کارا و مؤثر باشند. فرایند تحت پوشش قرار دادن داروها باید 
شفاف و روشن باشد زیرا گاهی معلوم نیست چرا و با چه منطقی 

اصاًل دارویی تحت پوشش قرار گرفته است.«
به گزارش سالمت نیوز، وی در پایان اضافه کرد: »ما باید از کلینیکال 
بهره  اقتصادی  اثربخشی و مطالعات  بر هزینه  مبتنی  گایدالین های 
ببریم تا سطح سالمت افراد جامعه ارتقا پیدا کند؛ در غیر این صورت 
از  بسیاری  در  نباشند  اثربخشی  هزینه  بر  مبتنی  که  گایدالین هایی 
موارد می توانند گمراه کننده باشند. درواقع ذات و ماهیت بیماری، 
سطح پرداخت آستانه پرداخت میزان اپیدمی بیماری و هزینه ها در 
کشورهای مختلف متفاوت اند که نیاز به گایدالین های کشوری را 

نشان می دهند.«

عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشریح کرد؛

تجزیه وتحلیل هزینه های کالن دارویی در نظام سالمت
برخی از داروهای تحت پوشش، نه کارایی دارند و نه اثرگذاری



عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر 
بهداشت  اصول  رعایت  اهمیت 
زائران  به  اجتماعی  و  فردی 
اربعین  راهپیمایی  از  بازگشته 
بروز  صورت  »در  کرد:  توصیه 
درد،  بدن  تب،  مانند  عالیمی 
عضالنی،  استخوانی  دردهای 
دست  از  بینی  آبریزش  و  سرفه 
دادن، بوسیدن و در آغوش کشیدن 

بستگان خودداری کنند.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی 
افزود: »زائران در صورتی که تب، 
لرز و عالیم بیماری آنها بیش از سه 
روز به طول انجامید، حتما به مراکز 
بهداشتی درمانی مراجعه کنند تا 
داروی ضد ویروسی اختصاصی 
برای آنها تجویز شود، شستشوی 
دست به مدت ۳۰ ثانیه با آب لوله 
کشی معمولی باعث از بین رفتن 
اثر بیماری زایی ویروس آنفلوآنزا 
و مانع انتقال بیماری از بیمار به 

دیگران می شود.«
این عضو کمیته کشوری پیشگیری 

تزریق  برای  زمان  بهترین  اینکه  بیان  با  آنفلوآنزا  از 
واکسن آنفلوآنزا اواخر مهر ماه تا اوایل آبان ماه است، 
بیماری  »افرادی که در معرض خطر  اظهار داشت: 

آنفلوآنزا و عوارض ناشی از آن هستند، باید هر چه 
سریعتر نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.«

قلبی  بیماران  سال،   ۶۵ باالی  افراد  مردانی  گفته  به 
عروقی، کودکان ۶ ماهه تا ۵ ساله، زنان باردار، کادر 

پزشکی، افراد چاق و مبتالیان به بیماری های صعب 
العالج )دیابت، بیماری های مزمن کلیوی، سرطان و 
خطر  معرض  در  گروه های  جزو  پیوندی(  بیماران 
بیماری آنفلوآنزا و عوارض ناشی از آن قرار دارند.«

وی تصریح کرد: »این افراد در صورت 
ابتال به آنفلوآنزا ممکن است دچار 
عوارض جبران ناپذیر و حتی مرگ 
شوند و الزم است نسبت به تزریق 

واکسن آنفلوآنزا اقدام کنند.«
آنفلوآنزا یا گریپ بیماری واگیردار 
ویروس  نوعی  توسط  که  است 
آران ای ایجاد می شود، این بیماری 
ایجاد  تنفسی  دستگاه  حاد  عفونت 
درد  ناگهانی،  سردرد  با  که  می کند 
بی حالی  و  ضعف  و  تب  ماهیچه، 
از  تیپ  سه  می شود.  نمایان  شدید 
 ،)a( ویروس آنفلوآنزا به نام های آ
ب )b(، ث )c( وجود دارد. تیپ آ در 
انسان و حیوانات، تیپ بی در انسان 
و پستاندارن و تیپ سی فقط در انسان 
بین المللی  کمیته  در  می شود.  دیده 
نام گذاری ویروس ها ویروس تیپ 
مشاهده  خانواده  این  در  نیز  دی 
دوره  معمولی  حالت  در   . می شود 

بیماری ۳ تا ۴ روز است. 
دانشگاه  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
علوم پزشکی شهید بهشتی، بیماری 
کوتاه  تنفسی  آنفلوآنزا یک عفونت 
مدت ولی تا اندازه ای شدید در افراد سالم و بالغ محسوب 
می شود و برای افراد سالمند، کودکان و افراد دارای 

بیماری زمینه ای قلبی و تنفسی، تهدیدکننده است.

توسطسازماننظامپزشکیبرگزارمیشود؛

 نخستین جشنواره روایت های 
زندگی حرفه ای جامعه پزشکی

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی گفت: »اعضای 
جامعه پزشکی به دلیل حرفه حساسی که دارند در سخت ترین 
شرایط انسان ها حضور دارند. ارائه تصویری صحیح و نزدیک 
به واقعیت از شرایط کاری سخت و پرفشار پزشکان و عوامل 
درمان در بین اذهان عمومی دستمایه برگزاری نخستین جشنواره 

روایت های زندگی حرفه ای جامعه پزشکی شد.«
به گزارش سپید، مسعود حبیبی گفت: »اعضای جامعه پزشکی 
به دلیل حرفه حساسی که دارند در سخت ترین شرایط انسان ها 
حضور دارند و در آن شرایط نقش کلیدی و حیاتی ایفا می کنند. 
همین موضوع می تواند روایت های نابی برای عموم از زوایه دید 
جدیدی به ارمغان بیاورد و شاید به تشکیل تصویری صحیح و 
نزدیک به واقعیت از شرایط کاری سخت و پرفشار پزشکان و 
عوامل درمان در بین اذهان عمومی منجر گردد و همین موضوع 
دستمایه برگزاری نخستین جشنواره روایت های زندگی حرفه ای 

جامعه پزشکی شد.«
معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی ادامه داد: 
»این جشنواره چند هدف کلی را دنبال می کند از جمله ایجاد 
بستری صمیمی برای ذکر داستان ها و روایت های ناب از حرفه 
پزشکی، تامین محتوای دست اول برای انواع تولیدات فرهنگی 
و چندرسانه ای از زندگی واقعی حرفه مندان پزشکی و ارایه به 
عموم مردم، ایجاد فضای مفرح برای گفت وگو و تعامل اجتماعی 
بین اعضای جامعه پزشکی که امیدوار هستیم با مشارکت خوب 

اعضای جامعه پزشکی به آنها دست پیدا کنیم.«
وی افزود: »آثار ارایه شده به این جشنواره باید مستند و واقعی 
از  خود  آثار  می توانند  پزشکی  حرف  صاحبان  کلیه  و  باشند 
خاطرات خودشان یا همکاران و اساتیدشان را در قالب داستان، 
صوت و فیلم و شعر تا 2۵ آبان ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال 
نمایند که از میان این آثار پس از بررسی و داوری، آثار برگزیده 

در مراسم ویژه ای معرفی خواهند شد.«
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی حبیبی در پایان 
گفت: »آثار برگزیده توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی 
تولیدات چندرسانه ای بصورت  یا  از طریق چاپ کتاب  ایران 

عمومی منتشر و ارایه خواهد شد.«

دبیرهیاتاجراییبیستوپنجمینجشنواره
تحقیقاتیعلومپزشکیرازیخبرداد

مهلت ثبت نام در جشنواره 
رازی تا 10 آبان تمدید شد

علوم  تحقیقاتی  پنجمین جشنواره  و  بیست  اجرایی  دبیرهیات 
پزشکی  رازی از تمدید مهلت ثبت نام در این جشنواره خبر داد.
به گزارش سپید، اصغر عبادی فر با اعالم این خبر افزود: »نظر 
به استقبال داوطلبین شرکت در بیست و پنجمین دوره جشنواره 
تحقیقاتی علوم پزشکی رازی و با توجه به درخواست برخی 
از دانشگاه ها، مهلت ثبت نام در جشنواره تا تاریخ 1۰آبان ماه 

1۳98 تمدید شد.«
وی خاطر نشان کرد: »فرایند ثبت نام و ارسال آثار به صورت 
   razi.hbi.ir  آنالین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های

و  razi.research.ac.ir   قابل دسترس خواهد بود.«
بنابراعالم وبدا، بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی 
رازی  نیز مطابق دوره های گذشته  شامل دو بخش افراد حقیقی 
و نهادهای حقوقی حوزه علوم پزشکی است و مراسم تجلیل از 

برگزیدگان این دوره در دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

اخبــار
شماره 1۵27 29 مهر 1۳98
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عضوکمیتهکشوریپیشگیریازآنفلوآنزا:

زائران بازگشته از راهپیمایی اربعین مراقب انتقال بیماری ها باشند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »باید به سمتی پیش برویم که نقل و انتقال دانشجویان با استفاده 
از سهمیه های اعضای هیأت علمی از بین برود.«

به گزارش سپید به نقل از فارس، حیدرعلی عابدی در خصوص اخبار منتشر شده در زمینه تخلفات در خصوص 
جذب دانشجویان پزشکی با استفاده از سهمیه های مختلف اظهار داشت: »باید توجه داشته باشیم که اگر فرزند 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها 9۰ درصد امتیازات مورد نظر را کسب کنند، امکان انتقال و جابجایی آنها فراهم 
می شود.« وی با بیان اینکه الزم است تمام امتیازاتی که در حوزه های مختلف به اقشار خاص داده می شود بررسی 
و بازنگری شود، اظهار داشت: »به طور مثال در آموزش و پرورش نیز برای فرزندان معلمان در مواقعی امتیازات 
خاص اختصاص داده می شود.« عابدی ادامه داد: »رفع تبعیض و حذف سهمیه ها باید به مرور زمان انجام شود 
تا به این ترتیب انگیزه ها را در جوانان و دانشجویان تقویت کنیم. همچنین در صورت استفاده از سهمیه ها، کف 

امتیازاتی تعیین شود تا افراد با کسب کردن این امتیاز بتوانند از مزایایی استفاده کنند.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به لزوم بازنگری سهمیه اعضای هیات علمی توضیح داد: »یکی 
ازاقدامات خوب وزیر بهداشت این بود که اعالم کرد ظرفیت دانشگاه ها را به سهمیه ها اختصاص نمی دهیم، بلکه 
برای افرادی که سهمیه دارند،  ظرفیت دانشگاه افزایش پیدا می کند که همین موضوع باعث دلگرمی نخبگان شد.« وی 
در پایان افزود: »اگر دانشگاهی تخلفاتی را در این خصوص داشته، باید توسط مراجع مربوط رسیدگی شود و من 

معتقدم باید به سمتی پیش رویم که نقل و انتقال دانشجویان به وسیله سهمیه های اعضای هیأت علمی از بین برود.«

الزمه داشتن پرستاران شایسته در سیستم برای 
ارائه خدماتی با کیفیت، تنها با به روز کردن سطح 
دانش و ارتقای سالمت جسم و روان کارکنان 

مهیا می شود.
از  پرستاری  ایسنا،   از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
مشاغلی است که همواره با عوامل متعدد و تنش 
زای محیط کار روبه رو بوده است. پرستاران در 
تمام مدت شبانه روز در شیفت های مختلف کاری 
به مراقبت از بیماران اشتغال دارند و ساعات طوالنی 
از خواب، مسائل و مشکالت  کار، محرومیت 
محیط کاری و همچنین دوری از خانواده باعث 

بروز مشکالت مختلفی در آنها می شود.
در واقع شغل پرستاری، با توجه به ماهیت خود، 
مسائل و مشکالت خاصی را برای شاغالن خود 
پرستاران رشد  داشتن  این  بنابر  دارد.  دنبال  به 
یافته و شایسته و ماندگاری آنها در سیستم برای 
ارائه خدمات با کیفیت و ایمن ضروری است.

آموزش  اثربخشی   " با  ارتباط  در  که  پژوهشی 
 ، مثبت نگری بر کفایت اجتماعی و سرسختی سالمت در پرستاران" 
توسط تیم پژوهشگران متشکل از زهرا دشت بزرگی )استادیار گروه 
روانشناسی( و مرضیه شمشیرگران )کارشناسی ارشد گروه روانشناسی(، 
با جامعه آماری ۳۰نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی 
شهر اهواز با روش نمونه گیری انجام شده، آورده است: »آموزش مثبت 
افزایش کفایت اجتماعی و سرسختی  نگری به طور معنا داری باعث 
مداخالت  از  می توان  می شود،  بنابر این  پرستاران  پیگیری  و  سالمت 
مثبت نگر برای ارتقا سالمت روان و کاهش مشکالت روان شناختی 

پرستاران استفاده کرد.«
است:  آمده  اجتماعی"  "کفایت  خصوص  در  پژوهش  این  ابتدای  در 

» کفایت اجتماعی پدیده ای پویا و مهارتی ساختارمند است که در فرایند 
ارتباط فردی و مقایسه های اجتماعی تحقق پیدا می کند. کفایت اجتماعی 
به عنوان توانایی افراد برای عمل به شیوه سازگارانه متناسب با سن و 
توانایی شناختی، دربرگیرنده عواملی چون خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، 
مدیریت خود، مهارت های ارتباطی و مسئولیت تصمیم گیری است. افراد 
دارای کفایت اجتماعی در پاسخ دادن و کنار آمدن با موقعیت های جدید 

و چالش انگیز موفق اند.«
هدف  نگر،  مثبت  شناسی  » روان  می گویند:  محققان  پژوهش  این  در 
و  شادکامی  که  می داند  شیوه هایی  و  سازه ها  شناسایی  را  خود  نهایی 
بهزیستی انسان را به دنبال دارد. این رویکرد به دنبال آن است تا کیفیت 

زندگی انسان ها را ارتقا بخشد. بدین صورت که 
با ایجاد انگیزه، داشتن نگاهی مثبت، شناخت و 
ارزیابی خود و ابعاد وجودی خود و به کارگیری 
توانایی های خود، افراد در جهت رشد و شکوفایی 
استعداد هایشان شرکت کنند. از این رو عواملی 
که سبب سازگاری هرچه بیشتر آدمی با نیاز ها و 
سازه های  بنیادی ترین  شوند،  زندگی  تهدید های 
مورد پژوهش این رویکرد هستند. آموزش مثبت 
نگری در افزایش حالت های روان شناختی مثبت، 
خوش بینی، خودکارآمدی، وظیفه شناسی، احساس 
کنترل، هدفمندی، امیدواری، رضایت از زندگی، 
نفس و  بودن، عزت  اجتماعی  زندگی شادمانی، 
احساس ارزشمندی، احساس آرامش، قدردانی و 

بخشش موثر است.«
در نتایج این پژوهش آمده است: » آموزش مثبت 
مهارت های  افزایش  باعث  پرستاران،  در  نگری 
رفتاری، )جرات مندی، مذاکره و گفتگو، اکتساب 
حمایت و اطالعات، مهارت های محاوره ای، رفتار 
کمک رسانی اجتماع(، عامل های مهارت های کفایت اجتماعی )شامل 
برقراری روابط مثبت با دیگران، ایجاد و گسترش اعتماد و روابط حمایتی 
دو جانبه، شناسایی و پاسخ دهی مناسب به عالئم هیجانی در تعامل های 
اجتماعی یا مدیریت استرس( و عامل مهارت های انگیزشی و انتظارات 
و  اثربخشی  احساس  اخالقی،  رشد  سطح  ارزشمند،  ساختار  ) شامل 
کنترل فرد و احساس خودکارآمدی( شده است و پرستاران به موازات 
آموزش مثبت نگری در زمینه کفایت اجتماعی توانمند شده اند و همین 
امر موجب انگیزه، پیشرفت و ارتقا روابط اجتماعی، ارتباط با دیگران 

در آنها می شود.«
این پژوهش در شماره دوم پژوهشنامه روانشناسی مثبت منتشر شده است.

عابدی،عضوکمیسیونبهداشتمجلستاکیدکرد

لزوم حذف نقل و انتقال دانشجویان با استفاده از سهمیه های هیأت علمی

چگونه پرستارانی شایسته داشته باشیم؟
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