
برنامه  منابع و  معاون توسعه مدیریت، 
»در  گفت:  بهداشت  وزارت  ریزی 
بسیاری  بهبود  شاهد  اخیر  سال های 
از شاخص های نظام سالمت و اقتصاد 
سالمت هستیم و نقش نظام سالمت در 
GDP در حال حاضر حدود 8.5 تا 9 

درصد در نوسان است.«
سید  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
نشست  نخستین  در  نژاد  تقوی  کامل 
دارای  بیمارستان های  روسای  مشترک 
مجوز گردشگری سالمت و مدیران عامل 
از  مجوز  دارای  تسهیلگر  شرکت های 
»هر  داشت:  اظهار  بهداشت،  وزارت 
که  سالمت  اقتصاد  ویژه  به  اقتصادی 
بخواهد توسعه پیدا کند، باید به دنبال 
افزایش  و  هزینه ها  کاهش  پایداری، 
بهره وری باشد و در کشور ما که مبتنی 
بر ارزش های ملی، انقالبی و دینی است، 
مواردی مانند عدالت اجتماعی به ویژه 
مردم  برای  سالمت  هزینه های  کاهش 

بسیار مهم است.«
وی افزود: »بر اساس آمارهای مختلف، 
ابتدای دهه 90 پرداختی از جیب مردم 
در حوزه سالمت حدود 53 درصد بود 

اما در حال حاضر این شاخص به حدود 36 درصد 
رسیده که البته هنوز هم زیاد است اما جهت گیری، 
مثبت است. به علت تحریم های ناجوانمردانه آمریکا، 
درآمدهای ارزی کشور در سال های گذشته کاهش 
یافته است و از 120 میلیارد دالر در ابتدای دهه 90 
کاهش  گذشته  سال  در  دالر  میلیارد   58 حدود  به 
این  در  جدی،  راه حل های  از  یکی  و  است  یافته 
زمینه، توسعه و تقویت گردشگری سالمت است.«

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت تصریح کرد: »توسعه و تقویت گردشگری 
سالمت عالوه بر تقویت درآمدهای ارزی کشور، به 
توسعه اشتغال و بهبود وضعیت بیمارستان های کشور 
منجر می شود و گردشگری سالمت، یک صنعت بین 
رشته ای است که نیاز به هماهنگی درون بخشی و 

برون بخشی دارد.«
دکتر تقوی نژاد اظهار داشت: »در بخش دولتی باید 
هماهنگی باالیی بین وزارت بهداشت، امور خارجه، 
گردشگری، صنعت، اتاق بازرگانی و بانک مرکزی 
شکل گیرد البته باید به تقویت سرمایه اجتماعی در 

نظام  به  گردشگران سالمت  اعتماد  و  کشور  درون 
سالمت ایران توجه کنیم.«

وی یادآور شد: »در گردشگری سالمت باید به زنجیره 
کامل خدمات و نه فقط، خدمات حوزه سالمت توجه 
داشته باشیم چون گردشگر سالمت در بخش های 
فرهنگی، اقتصادی و سالمت تاثیر می پذیرد و اثرگذار 
با ضعف اطالعات در  اما در کشور متاسفانه  است 
باید در  حوزه گردشگری سالمت روبرو هستیم و 
این زمینه، داده های به روز، تهیه شود و مورد پایش 
مستمر قرار گیرد و ابعاد آن در مقایسه با کشورهای 

رقیب، بررسی شود.«
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت گفت: »برخی برآوردها نشان می دهد که در 
کشور حدود 600 هزار گردشگر سالمت در طول 
سال داریم و اگر به این آمار اکتفا کنیم، فاصله بسیار 
زیادی با کشورهای رقیب خودمان مانند هند داریم. 
پذیرای  تایلند، ساالنه  مانند  ُآسیا، کشوری  قاره  در 

بیش از دو میلیون گردشگر سالمت است.«
تقوی نژاد اضافه کرد: »در اروپا، حدود 60 میلیون سفر 
برای گردشگری سالمت در طول سال انجام می شود 

 5 از  بیش  برآوردها نشان می دهد که  از  که بعضی 
میلیون نفر از گردشگران سالمت در اروپا، از خارج از 
اتحادیه اروپا به این کشورها وارد می شوند و درآمد 
کشورهای اروپایی از محل گردشگری سالمت در سال 
گذشته، حدود 47 میلیارد یورو برآورد شده است.«
وی خاطرنشان کرد: »در کشور باید به عواملی مانند 
دسترسی به درآمد با کیفیت باالتر، کاهش هزینه ها 
در  اساسی  عوامل  عنوان  به  انتظار  زمان  کاهش  و 
برنامه ریزی ها برای تقویت گردشگری سالمت توجه 
کنیم. به عنوان نمونه ترکیه که یکی از رقبای ما در 
و  دقیق  برنامه ریزی های  است،  گردشگری سالمت 
این  انجام داده در حالیکه  این زمینه  بلند مدتی در 

گردشگران می توانند در ایران جذب شوند.«
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت بیان کرد: »تعداد بیمارستان های کشور از 828 
بیمارستان در سال 90 به بیش از 1000 بیمارستان در 
سال گذشته رسیده و ظرفیت 108 تخت بیمارستانی به 
بیش از 141 هزار تخت افزایش یافته و نسبت تخت 
به ازای هزار نفر از 1.4 به 1.7 رسیده است اما در کنار 
افزایش تعداد بیمارستان ها و تخت های بیمارستانی باید 

به ضریب اشغال تخت های بیمارستانی 
نیز توجه کنیم.«

تقوی نژاد با بیان اینکه در حال حاضر 
ضریب اشغال تخت های بیمارستانی در 
کشور، کمتر از 70 درصد است، افزود: 
»باید به ظرفیت 30 درصدی تخت های 
و  دولتی  بخش  در  بیمارستانی  خالی 
کنیم  توجه  خصوصی  بخش  ویژه  به 
و با برنامه ریزی مناسب، این ظرفیت، 
به  ارائه خدمات  ایجاد خلل در  بدون 
مردم کشور، در اختیار بخش گردشگری 

سالمت قرار گیرد.«
مسائل  مهمترین  از  »یکی  گفت:  وی 
حوزه سالمت، هماهنگی درون بخشی 
و برون بخشی است و همه می دانیم در 
این زمینه در سال های گذشته، مشکالتی 
جاری  سال  در  است.  داشته  وجود 
وزارت  بین  تفاهم نامه ای  خوشبختانه 
بهداشت و میراث فرهنگی امضا شد و 
باید تالش کنیم که به صورت مداوم، 
بندهای  و  شود  پایش  تفاهم نامه  این 

همکاری را پیگیری کنیم.«
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه 
ریزی وزارت بهداشت تاکید کرد: »نظام 
قیمت گذاری در گردشگری سالمت، مهم است و در 
این زمینه باید به شفافیت در قیمت گذاری، تعرفه ها و 
پرداخت های گردشگران سالمت برسیم و باید ببینیم 
که در ارائه خدمات گردشگری سالمت، هر یک از 
منتفع می شوند و نقش و سهم  میزان  بخش ها، چه 
ذینفعان و بازیگران این عرصه باید مشخص شود.«
تقوی نژاد با اشاره به تجارب موفق کشورهای مختلف 
در زمینه گردشگری سالمت، گفت: »باید از تجارب 
ترکیه  و  تایلند  هند،  پاناما،  مانند  کشورهایی  موفق 
استفاده کنیم و طبیعی است که آثار خیر گردشگری 
سالمت، عالوه بر حوزه اقتصادی می تواند از محل 
سرریز منافعی که برای کشور حاصل می شود، به نفع 

بیماران ایرانی باشد.«
وی در پایان اظهار داشت: »پیشنهاد می کنم که کمیته 
ای با محوریت معاونت درمان وزارت بهداشت و با 
مشارکت تمام ذینفعان بخش دولتی و خصوصی به 
ویژه نظام بانکی و بانک مرکزی و بانک های عامل، 
این  در  علمی  انجمن های  و  پزشکی  نظام  سازمان 

زمینه تشکیل شود.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت عنوان کرد

ارتقاء معیشت پرستاران از اهم 
برنامه های وزارت بهداشت

 
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: »توسعه پرستاری جامع 
نگر در سراسر کشور منجر به صرفه جویی اقتصادی در حوزه 

سالمت می شود.«
به گزارش سپید، مریم حضرتی معاونت پرستاری وزارت بهداشت 
با اشاره به قانون ارتقای بهره  وری اظهار کرد: »دستورالعمل پرسنل 
بالینی نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سال 88 به دانشگاه 
علوم پزشکی سراسر کشور ابالغ شد؛ این مصوبه با هدف ارتقای 
اثربخشی سرمایه نیروی انسانی نظام سالمت و افزایش کارایی 

پرستاران تدوین شده است.«
قانون  اساس  »بر  داد:  ادامه  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون 
ارتقای بهره وری، ساعت کاری پرستاران با توجه به سابقه نوبت 
کاری های متعارف، 8 ساعت در هفته کم می شود و نظارت جدی 

بر اجرای این قانون انجام می گیرد.«
حضرتی با تاکید برآنکه یکی از برنامه های وزارت بهداشت ارتقای 
وضع معیشتی پرستاران است، خاطر نشان کرد: »ما تمام تالش خود 
را انجام داده تا تعرفه خدمات پرستاری، رونق بیشتری بگیرد.«
وی با اشاره به اینکه یکی از اولویت های وزارت بهداشت، توسعه 
پرستاری جامع نگر در سراسر کشور است، افزود: »این موضوع 
منجر به صرفه جویی اقتصادی در حوزه سالمت و ارتقای نظام 
بهداشتی و درمانی می شود، همچنین باعث کاهش میزان ضریب 

اشغال تخت بیمارستانی و مراکز درمانی خواهد شد.«
حضرتی گفت: »یکی از برنامه های وزارت بهداشت، پیشگیری 
پرستاران  برنامه  این  در  است؛  اولیه  مراقبت های  و  درمان  بر 
نقش اساسی را خواهند داشت به طوری که نظام خدمات جامع 
و همگانی سالمت بر طبق برنامه نظام ارجاع پزشک خانواده 

انجام می گیرد.«
وی در پایان یادآور شد: »توسعه مراکز مشاوره و خدمات پرستاری 
در منزل، راه  اندازی مراکز ارائه خدمات مراقبتی درمانی طوالنی 
مدت و مشارکت فعال پرستاران در طرح های مختلف پیشگیری و 
حتی درمان مثل کمپین فشار خون از جمله اقدامات مهم معاونت 

پرستاری وزارت بهداشت محسوب می شود.«

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایرانشهر خبر داد؛

اعزام دانشجویان پرستاری 
به  سیستان و بلوچستان

 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایرانشهر از اعزام دانشجویان 
استان  به مناطق سیل زده  این واحد دانشگاهی  رشته پرستاری 

سیستان وبلوچستان برای امدادرسانی خبر داد.
نظام  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
ابراهیمی از اعزام دانشجویان رشته پرستاری  پرستاری، احمد 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایرانشهر به مناطق سیل زده استان سیستان 
و بلوچستان خبر داد و اظهار کرد: »این گروه اعزامی متشکل از 
استادان گروه پرستاری و 13 نفر از دانشجویان پرستاری، یک 
پزشک و دو ماما هستند و مقرر شده به مدت یک هفته خدمات 

پزشکی، آموزشی و بهداشتی رایگان ارائه کنند.«
وی از ارائه خدمات آموزش بهداشت و پیشگیری از بیماری های 
واگیر به مردم مناطق سیل زده خبر داد و با اشاره به بازتاب مثبت 
اعزام گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی ایرانشهر به مناطق سیل زده 
بلوچستان گفت: »با وجود اینکه اوضاع مناطق سیل زده بهبود 
پیدا کرده، اما هنور بخشی از سیل زدگان در چادر هستند و نیاز 

به حضور گروه های متعدد جهادی دارند.«
به  توجه  »با  کرد:  اظهار  ایرانشهر  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
مشکالت سیل زدگان وظیفه اخالقی است تا به آنها کمک کنیم، 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کارکنان  استادان و  دلیل  به همین 
سیستان و بلوچستان کمک های غیرنقدی خود را تحویل واحد های 
دانشگاهی داده اند تا این کمک ها به مناطق آسیب دیده از سیل 

در استان سیستان و بلوچستان ارسال شود.«
وی اضافه کرد: »این کمک ها شامل اقالم مورد نیاز هموطنان سیل زده 
از قبیل کنسرو، تن  ماهی، آب معدنی، پوشاک و ... است، امیدوارم 
این کمک ها در راستای کاهش آالم مردم سیل زده مؤثر باشد.«

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایرانشهر تصریح کرد: »دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد ایرانشهر همچنین آمادگی دارد تا با اعزام نیروی 

انسانی بیشتر به سیل زدگان امدادرسانی کند.«

اخبــار
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معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت عنوان کرد:

 ضرورت استفاده از تجارب موفق کشورها در زمینه گردشگری سالمت

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران گفت: »تایپ طوالنی مدت و مکرر با گوشی همراه به انگشتان، گردن 
و چشم فشار وارد می کند. عالوه برآن مطالعه و خم شدن زیادی روی گوشی همراه و لپ تاپ نیز به گردن 

فشار می آورد و موجب بروز مشکالتی برای ستون فقرات می شود.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، احمد موذن زاده گفت: »تایپ طوالنی مدت و مکرر با گوشی همراه به انگشتان، 
گردن و چشم فشار وارد می کند. عالوه برآن مطالعه و خم شدن زیادی روی گوشی همراه و لپ تاپ نیز به 
گردن فشار می آورد و موجب بروز مشکالتی برای ستون فقرات می شود، هنگام تایپ در گوشی همراه، سر 
و گردن خم می شود و باید توجه داشت هر 15 تا 20 درجه خم کردن ستون فقرات گردنی، میزان فشار به 

مهره های گردن را به دو برابر  افزایش می دهد.«
رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران درباره تاثیر فیزیوتراپی برای رفع مشکالت مربوط به ستون فقرات گفت: 
»فیزیوتراپی در سه مرحله می تواند نقش ایفا کند. در مرحله اول، نقش پیشگیرانه از بروز بیماری دارد. در این 
مرحله می توان آموزش های الزم را به آحاد مردم ارائه داد، این آموزش ها باید درمورد نحوه استفاده از گوشی 
همراه، نحوه خوابیدن، درس خواندن، نحوه مطالعه و مسائلی که تحت عنوان ارگونومی آنها را می شناسیم، 

باشد؛ ارگونومی به معنای تطبیق شرایط فیزیولوژیک بدن با محیط اطراف است.«
وی درباره بُعد درمانی فیزیوتراپی نیز گفت: »این حوزه انجام ورزش های مناسب و ارائه خدمات درمانی و 
مدالیته های الزم برای بیماران را شامل می شود؛ مدالیته به معنای استفاده از هرگونه روش برای درمان بیماری های 
مربوط به فیزیک پزشکی است، تاکید ما در این حوزه بر تمرین درمان های دستی مانند ماساژ و همچنین 
روش های درمانی مانند سوزن خشک است، فیزیوتراپی در مرحله بازتوانی و بازگشت بیمار به محیط کار و 

زندگی و خانه و فعالیت های روزمره نیز موثر است.«
موذن زاده در پایان اضافه کرد: »متاسفانه مشکالتی مانند کمردرد عامل مهمی است که فرد را از زندگی، کار 
و خانه جدا می سازد و فرد مجبور می شود به خاطر مشکلی که در ستون فقراتش ایجاد شده، استراحت کند 
و استعالجی داشته باشد، هرچه سریع تر بتوانیم این بیماران را به محیط فعالیت طبیعی بازگردانیم به همان 

اندازه تاثیرات فیزیوتراپی در چرخه فعالیت حرفه ای، خانوادگی و اجتماعی فرد کمک کننده تر خواهد بود.«

مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی با تاسیس و بهره 
نظام  "مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی سازمان  برداری 

پزشکی جمهوری اسالمی ایران " موافقت نمود.
به گزارش سپید، جمشید حاجتی در نامه ای خطاب به محمدرضا ظفرقندی 
برای  را  پزشکی  علوم  و حرفه ای  مهارتی  آموزش  ملی  مرکز  موافقت 
تاسیس و بهره برداری مرکز آموزش مهارتی سازمان نظام پزشکی اعالم 

نمود. متن این نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر محمد رضا ظفرقندی

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
با سالم و احترام، عطف به تقاضای آن سازمان مبنی بر تاسیس مرکز 
آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی، به اطالع می رساند به استناد 
رای هشتمین کمیسیون این مرکز در تاریخ  30/07/1398  با تاسیس 

و بهره برداری  " مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی سازمان 
نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران " با شناسه 32032 موافقت گردید.
این موافقت با رعایت ضوابط و مقررات مرکز ملی به مدت سه سال 

معتبر خواهد بود.
دکتر جمشید حاجتی، سرپرست مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای 

علوم پزشکی

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران:

تایپ زیاد با گوشی همراه برای سالمت ستون فقرات مضر است

تاسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی سازمان نظام پزشکی


