
وزیر بهداشت گفت: »در سیاستگذاری ها نباید 
ارتقای تندرستی مردم، در کنار مردم بودن و دفاع 
از منافع ملی مردم در نظام سالمت را فراموش 
کنیم. از طرفی، بسیاری از گرفتاری های نظام 

سالمت تاثیر مولفه های اجتماعی است.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سعید نمکی 
در چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری نظام 
پرستاری، اظهار کرد: »در تمام دوران زندگانی ام 
با  ام که قلب و زبانم  همواره در تالش بوده 
زبان  بر  آنچه  یعنی  نکنند،  بیگانگی  یکدیگر 
می رانم، قبال از قلب و دلم گذشته باشد. این 
و سخنانم  نظرات  که  است  آن  گویای  جمله 
درمورد پرستاران و بهورزان خدوم کشور، فقط 
به دلیل خرسندکردن شان نیست، بلکه به این 

خاطر است که به سخنانم اعتقاد دارم.«
حقیقت  حق،  طرفدار  کودکی  »از  افزود:  وی 
واقع  ظلمی  آنها  به  که  بوده ام  هایی  انسان  و 
شده و ضعیف کشی را تاب نمی آورم. معتقدم 
که جامعه پرستاری علی رغم همه خدماتی که 
در طول سالیان متمادی برای خدمت به مردم 
انجام داده، زیر آهنگ پرطمطراق و پرسروصدای 

پزشکی کشور، دیده نشده است و بر خود واجب می 
دانم که در این دوره به گونه ای عمل کنم که چشم ها 

را بر این حقیقت بگشایم.
نمکی ادامه داد: »پرستاری یکی از ارکان اصلی نظام 
دنیاست.  تمام  در  درمانی  و  بهداشتی  خدمت  ارائه 
پرستاری شغل نیست، خدمت نیست، حرفه نیست، 
بلکه عشق است و چنانچه عشق را از آفرینش بگیریم، 
هیچ عنصری ارزش نخواهد داشت. به قول صائب 
پدید،  آمد  آسمان  از  پیش  تبریزی، عشق شورانگیز 
میزبان اول نمکدان بر سر خوان آورد« وی ادامه داد: 
»اینکه عده ای می گویند که "پرستار خسته می شود"، 
درست نیست، آدم عاشق خسته نمی شود، مگر اینکه 
با بی مهری فراوان، عشق را از او گرفته باشند و آن 
زمان است گرد خستگی بر چهره اش نمایان می شود.«
از پرستاری، دفاع  اینکه دفاع  بیان  با  وزیر بهداشت 

از ساحت مقدس عشق است، عنوان کرد: »حضورم 
در وزارت بهداشت حاصل تجربیاتم در طول سالیان 
گذشته است، بنابراین به خاطر وزیر شدن نیامده ام، 
بلکه برای خدمت به مردم آمدم تا برای آنها حرکت 
مثبتی انجام دهم. لذا، یکی از اولویت هایم دفاع از 
حق کسانی است که در نظام ارائه خدمت ضعیف واقع 
شده اند. دوم اینکه، در راستای سیاست های درست 
که حاصل عمری اندیشه و تفحص در ساختار نظام 
ارائه خدمت ایران و جهان است، کاری نو دراندازیم. 
ما با استمرار راه های گذشته به بن بست می رسیم. به 
قول سهراب سپهری، "چشم ها را باید شست، جور 
دیگر باید دید."« نمکی درخصوص کارکرد شورای 
سیاستگذاری نظام پرستاری بیان کرد: »پیشنهادم این 
است که در این شورا به مبحث سیاستگذاری پرداخته 
شده و به امور اجرایی ورود نشود. در مورد سیاستگذاری 

نیز باید اولویت ها مشخص شود. « زیر بهداشت گفت: 
»اینکه می گویم پرستاری حرفه نیست، دلیلش آن است 
که شان پرستاری بسیاری معنوی تر از انجام یک شغل 

با مزایای مادی است.«

وظیفه ما فراتر از نگاه به درون حرفه است
به  اینکه  کنیم،  توجه  نکته  یک  به  »باید  گفت:  وی 
حرفه مان فقط با رویکرد صنفی نگاه نکنیم. وظیفه ما 
بسیار فراتر از نگاه به درون حرفه است، ما باید در 
کنار مردم باشیم. لذا در سیاستگذاری ها نباید ارتقای 
تندرستی مردم، در کنار مردم بودن و دفاع از منافع ملی 
مردم در نظام سالمت را فراموش کنیم. از طرفی، بسیاری 
از گرفتاری های نظام سالمت تاثیر مولفه های اجتماعی 
است.« نمکی خاطرنشان کرد: »جامعه پرستاری یک 
رسالت ملی دارد و آن هم در کنار مردم بودن قبل از 

پرداختن به مسائل شخصی و صنفی اش، است. 
این موضوع باید در سیاستگذاری ها مورد توجه 
قرار گیرد.« وی تاکید کرد: »آنچه باید مدنظر 
قرار گیرد، این است که بدون ایجاد یک تحول 
بنیادین در تمام شئون پرستاری کشور، هیچ کدام 
از سخنان ما راه به جایی نخواهد برد و صرفا 
یک مرمت زودگذر است که با تغییر یک وزیر 
قابل بازگشت خواهد بود. باید اقدامی اساسی 

انجام دهیم که ز باد و ز طوفان نیابد گزند«
وزیر بهداشت تصریح کرد: »روزی که در کشور 
نظام شبکه راه اندازی کردیم، کسی باور نمی کرد 
می تواند  سواد  با شش کالس  بهورز  یک  که 
هشت خدمت اولیه بهداشتی را در کشور بنیان 
نهاده و از میزان مرگ و میرها کم کرده و طول 
پرستاری  نظام  اما در  افزایش دهد.  را  عمرها 
را وردست  پرستار  نکردیم، هنوز  را  کار  این 
پزشک تصور می کنیم و این باور باید تغییر کند. 
این موضوع هم در وهله اول، با تغییر در نظام 
آموزشی میسر می شود. آموزش پرستاری باید 
از آموزش بر محور بیمارستان به سمت آموزش 
جامعه محور برود. اگر این اتفاق نیفتد، پرستار 
باور نمی کند که جایی جز در کنار تخت بیمار دارد. در 
طرح "هرخانه یک پایگاه سالمت"، این هدف عملیاتی 
است. چراکه پرستار با حضور در کنار خانواده ها و 
آموزش خودمراقبتی به سفیران سالمت در خانه ها، به 

عنوان یک عنصر آموزگار، عمل می کند.«

ضرورت طراحی مدل ملی در آموزش پرستاری
نمکی با بیان اینکه در حوزه پرستاری به یک مدل ملی 
نیاز داریم، افزود: »آنچه باید مدنظر قرار گیرد، طراحی 
یک مدل کشوری در آموزش پرستاری است. نباید از 
مدل های بیرونی الگوبرداری کنیم. اگر نشنال مدل ارائه 
شود، برای دنیا یک الگو خواهد بود. برای کشور پهناور 
ما مدل های بیرونی کارساز نیست. برای طراحی این مدل 
نیز باید کمیته ای تشکیل شود تا پرستار به عنوان یک 

شخصیت مستقل در نظام ارائه خدمت تعریف شود.«

مرکز پژوهش های مجلس،  
سهم بخش بهداشت  از بودجه ۹۹ را بررسی کرد

رشد ۹ درصدی بودجه در 
اعتبارات امور سالمت

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی الیحه بودجه 
سال ۱۳۹۹ کل کشور در بخش بهداشت و درمان را بررسی کرد و 

از رشد ۹ درصدی این بودجه در اعتبارات امور سالمت خبر داد.
به گزارش سپید به نقل از  ایرنا، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز 
روز یکشنبه در گزارشی با عنوان "بررسی الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ 
کل کشور ۵۶. بخش بهداشت و درمان" آورده است: »از جمله نکات 
مهم در مورد اعتبارات بهداشت و درمان کشور در الیحه بودجه سال 
۱۳۹۹ می توان به مواردی همچون این مهم که اعتبارات امور سالمت 
معادل ۷۰۳.۴۴۰ میلیارد ریال است که در مقایسه با قانون بودجه سال 
۱۳۹۸، ۹ درصد رشد داشته است.« این گزارش افزود:  »از این بین، 
فصول بهداشت و درمان هرکدام با رشد حدود ۱۰ درصد و فصل 
تحقیق و توسعه نیز با کاهش ۲۷ درصدی روبه رو بوده است، مجموع 
اعتبارات وزارت بهداشت معادل ۹۸۷.۳۸۸ میلیارد ریال است که 
نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است. بیشترین رشد در 
اعتبارات زیرمجموعه وزارت بهداشت، مربوط به ردیف های متفرقه و 
دانشگاه های علوم پزشکی است که به ترتیب ۱۵ و ۱۰ درصد افزایش 
یافته اند.« گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی همچنین 
تصریح کرد: »درمجموع ۶۰۳.۶۹۴ میلیارد ریال اعتبار برای دانشکده ها 
و دانشگاه های علوم پزشکی لحاظ شده است. بالغ بر ۸۷ درصد این 
اعتبارات برای امور مربوط به بهداشت و درمان، حدود ۱۲ درصد برای 
اجرای برنامه های آموزشی و کمتر از ۱ درصد "۶/۰ درصد" نیز برای 

مؤسسات و مراکز پژوهشی در نظر گرفته شده است.«
این گزارش افزود: »مجموعاً ۲۰.۹۰۰ میلیارد ریال، از محل اعتبارات 
ردیف های ستادی وزارت بهداشت "به میزان ۱۰.۹۰۰ میلیارد ریال" و 
اعتبارات طرح تحول سالمت "مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال" برای اجرای 
برنامه پزشک خانواده در نظر گرفته شده است. این در حالی است که 
اعتبار مورد نیاز اعالم شده توسط وزارت بهداشت برای حفظ وضع 
موجود حدود ۲۸.۰۰۰ میلیارد ریال بوده و حدود ۲۰ میلیارد ریال اعتبار 
برای پرونده الکترونیک سالمت در نظر گرفته شده است.« گزارش 
مرکز پژوهش ها خاطرنشان ساخت: »همچنین ۵۴۰ میلیارد ریال نیز 
برای استقرار پایگاه برخط بیمه شدگان درمان کشور موضوع بند »چ« 
ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه در اختیار سازمان بیمه سالمت قرار 
خواهد گرفت. براساس ارقام اعالم شده از سوی مسئوالن وزارت 
بهداشت، اعتبار الزم برای اجرای کامل پرونده الکترونیک حدود ۴.۰۰۰ 
میلیارد ریال برآورد شده است.« براساس مطالعات مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی، اعتبارات سازمان بیمه سالمت ایران در الیحه 
بودجه سال ۱۳۹۹ با حدود ۹ درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال 
۱۳۹۸، معادل ۱۳۵ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. نکته ای 
که درخصوص اعتبارات سازمان باید به آن اشاره کرد، مسئله زیان 

انباشته سازمان و تعهدات قانونی آن است.

قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

وزارت بهداشت درباره پیشگیری از شیوع 

کرونا، به مجلس گزارش می دهد

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »برای پیشگیری 
از ابتال به این ویروس باید اطالعات و دانش عمومی مردم افزایش 
یابد البته رعایت اقدامات و اصول پیشگیرانه نه تنها در مورد مسافرانی 
که از چین وارد کشور می شوند بلکه باید تمهیدات مناسب پیشگیرانه 
در مورد مسافرانی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد کشور 

می شوند مورد توجه قرار گیرد.«
محمد حسین قربانی با بیان اینکه بر اساس اعالم وزارت بهداشت 
تاکنون هیچ موردی از ابتال به ویروس کرونا در ایران گزارش نشده 
است از ورود این کمیسیون به این موضوع خبر داد و گفت: »این 
ویروس با تغییرات ژنوتیپ تغییر یافته شناسایی شده و تیپ جدیدی 
از ویروس است و مراحل درمان آن قابل شناسایی نیست؛ در این 
رابطه از وزارت بهداشت خواهیم خواست گزارشی از وضعیت 
اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود این ویروس به کشور 
به کمیسیون بهداشت مجلس ارائه کند.« نایب رئیس کمیسیون 
به  از حیوان  »این ویروس  داد:  ادامه  بهداشت و درمان مجلس 
انسان و انسان به انسان قابل انتقال بوده که خوشبختانه در کشور 
موردی از ابتال به این ویروس گزارش نشده و می طلبد مردم به 
توصیه های بهداشتی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت توجه ویژه 
داشته باشند.« وی افزود: »برای پیشگیری از ابتال به این ویروس باید 
اطالعات و دانش عمومی مردم افزایش یابد البته رعایت اقدامات و 
اصول پیشگیرانه نه تنها در مورد مسافرانی که از چین وارد کشور 
می شوند بلکه باید تمهیدات مناسب پیشگیرانه در مورد مسافرانی 
که از کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد کشور می شوند مورد 
توجه قرار گیرد.« قربانی گفت: »پزشکان باید از عالئم ویروس 
اطالعات کافی داشته باشند تا در صورت مواجهه با ابتالی فردی به 
این ویروس به صورت علمی با موضوع برخورد کنند، این ویروس 
نوپدید و جدید است و نگرانی هایی را نه تنها در منطقه بلکه در دنیا 
به وجود آورده است بنابراین باید تدابیر پیشگیرانه مناسب انجام 
شود.« وی در مورد برگزاری رویداد ایران باشکوه در همدان گفت: 
»به طور قطع باید تدابیر سختگیرانه ای در مورد هر گونه ورود اتباع 
خارجی به ویژه کشورهای همسایه شرقی به کشور برای جلوگیری 

از ورود و انتشار این ویروس در کشور اعمال شود.«

اخبــار
شماره ۱۵۸۵ ۷ بهمن ۱۳۹۸
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وزیر بهداشت در شورای سیاستگذاری نظام پرستاری تاکید کرد

ضرورت طراحی مدل ملی در آموزش پرستاری      
پرستاری زیر آهنگ پرطمطراق و پرسروصدای پزشکی کشور، دیده نشده است

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از ابالغ دستورالعمل مقابله "تشخیص و درمان" با ویروس 
کرونا در کشور و مبادی مرزی خبر داد و گفت: »تیم 
مراقبت مرزی در فرودگاه امام خمینی)ره( برای غربالگری 

مسافران چین مستقر شده است.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، علیرضا رئیسی گفت: »این 
دستورالعمل در واقع ترجمه آخرین دستورالعمل تشخیص، 
درمان، مراقبت و ارجاع ویروس کرونای سازمان بهداشت 
جهانی است که در ایران بومی سازی و به دانشگاه های علوم 
پزشکی ابالغ شده و با همکاری سازمان های همکار شامل 
سازمان نظام پزشکی، سازمان تامین اجتماعی، نیروهای 
مسلح و هالل احمر و نیز سازمانهای دیگری مانند فرودگاه ها 

و گمرک اجرا می شود.«
به  توجه  »با  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
تجربه ای که در کنترل بیماری های واگیر در مواقع خاص از 
جمله در زمان برگزاری مراسم حج در کشور وجود دارد، 
توان پیشگیری با این نوع بیماری ها در کشور باال است 
و تیم های مراقبتی آموزش دیده در کشور وجود دارد.«

ابالغیه جدید کنترل  اقدامات مهمی که بر اساس  از  افزود: »یکی  وی 
ویروس آنفلوانزا در کشور انجام می شود، غربالگری و کنترل مسافرانی 
است که از چین به ایران می آیند. بر این اساس تمام مسافرانی که در 
فرودگاه امام خمینی)ره( از چین به ایران می آیند و نیز مسافرانی که به 
صورت غیرمستقیم با پروازهای کشورهای دیگر به فرودگاه های کشور 
بیماری  یا سایر عالیم  که تب  در صورتی  و  کنترل می شوند  می آیند، 

تنفسی داشته باشند، تحت معاینه و کنترل های بعدی قرار می گیرند.«
بیماری  با  آشنایی  بروشور  دستورالعمل،  این  اساس  »بر  رئیسی گفت: 
ویروس کرونا و روش های پیشگیری و مراقبت همراه با کارت پرواز در 
اختیار همه مسافرانی که به چین یا کشورهایی که مواردی از این بیماری 
را داشته اند می روند، داده می شود، کسانی که از چین به ایران می آیند 
در صورتی که عالیم بیماری داشته باشند، اگر عالیم بیماری آنها شدید 
باشد از فرودگاه با آمبوالنس به بیمارستان ارجاع می شود و بعد از ۲۴ تا 
۴۸ ساعت از آنها آزمایش ویروس کرونا گرفته می شود اگر هر دو بار 
جواب آزمایش منفی بود بعد از آموزش و هشدارهای الزم اگر بیماری 
آنها بهبود پیدا کرده بود مرخص می شوند اما از آنها خواسته می شود در 

صورت تشدید عالیم برای ادامه درمان مراجعه کنند.«
معاون بهداشت وزیر بهداشت تصریح کرد: »در صورتی که عالیم بیماری 
شامل تب، سردرد، سرفه، عطسه و عالیم گوارشی در افراد ورودی از چین 
خفیف باشد، اطالعات آنها در سامانه وزارت بهداشت ثبت می شود و 

محل اقامتشان در هتل یا جایی که اقامت دارند ثبت می شود. آموزش های 
الزم به آنها برای مراقبت داده و از آنها خواسته می شود اگر تا دو هفته 
تماس  بهداشتی  مراکز  با  حتما  شد  شدید  آنها  در  بیماری  عالیم  بعد 
بگیرند یا مراجعه کنند، ضمن اینکه ماموران وزارت بهداشت نیز با آنها 
تماس می گیرند، هماهنگی های بین بخشی با فرودگاه ها، مسئوالن حوزه 

گردشگری، نیروی انتظامی، اداره گذرنامه و گمرک انجام شده است.«
وی اظهار کرد: »هماهنگی با گمرک به این دلیل است که احتمال انتقال 
این بیماری از طریق مواد غذایی نیز وجود دارد زیرا گر چه هنوز به 
صورت رسمی علت بروز این بیماری در چین اعالم نشده اما گفته می 
شود، اولین افرادی که به ویروس کرونای جدید مبتال شده اند بعد از 
خوردن گوشت مار یا خفاش به این بیماری مبتال شده اند و چینی هایی 
که غذا همراه خود داشته باشند ممکن است با آوردن غذای آلوده، این 
ویروس را منتقل کنند.« رئیسی ادامه داد: »اولین عالیم بیماری ناشی از 
ویروس کرونای جدید در چین در بین افرادی بوده که در شهر ووهان 
چین از یک فروشگاه بزرگ گوشت که غذاهای دریایی نیز می فروشد، 
این  و خفاش  مار  از گوشت  آنها  اکثر  ظاهرا  و  بودند  گوشت خریده 
فروشگاه مصرف کرده بودند، خفاش همواره یکی از مخزن های اصلی 
ویروس کرونا بوده و در مورد بیماری سارس و ویروس کرونای مرس 
که چند سال پیش در چین دیده شده  نیز مخزن اصلی خفاش بود و در 
مورد بیماری "مرس" گر چه از شتر به انسان منتقل شد و بعد از انسان 
به انسان انتقال یافت اما قبل از آن از خفاش به شتر منتقل شده بود. سال 

۲۰۰۲ که بیمار "سارس" در چین دیده شد نیز منشا آن 
گوشت خفاش و گربه بود.«

معاون وزیر بهداشت گفت: »شهر ووهان چین که اکنون 
بیشتر موارد ویروس جدید در آن مشاهده شده حدود 
۱۱ میلیون نفر جمعیت داد. نکته مهم این است که از 
۱۵ ژانویه همه مردم شهر ووهان و شهرهای اطراف که 
حدود ۳۷ میلیون نفر هستند، تحت قرنطینه قرار گرفته اند 
و اجازه خروج از کشور را ندارند و سایر ساکنان چین نیز 
برای خروج از این کشور تحت غربالگری مراقبت های 
سختگیرانه قرار می گیرند و به شدت کنترل می شوند و 
هر کس تب داشته باشد اجازه خروج از چین را ندارد، 
موارد معدودی از بیماری ویروس کرونا که در کره جنوبی، 
ژاپن، آمریکا، استرالیا و فرانسه دیده شده نیز همگی قبل 

از ۱۵ ژانویه از این چین خارج شده اند.«
وی افزود: »نکته مهم برای پیشگیری از این بیماری این 
است که ممکن است فردی تب داشته باشد و تب بر 
نشان  را  بیماری  همین علت عالیم  به  و  باشد  خورده 
ندهد بنابراین باید مراقبت ها را جدی تر انجام دهیم، میزان 
سرایت ویروس کرونا از آنفلوانزا،  مرس و سارس بیشتر است. هر فرد 
مبتال می تواند سه یا چهار نفر را مبتال کند در صورتی که هر فرد مبتال 
به ویروس بیماری های آنفلوانزا یا سارس یا مرس می تواند ۱.۲ نفر را 
مبتال کند اما کشندگی این ویروس کمتر است. این ویروس تاکنون ۴۱ 
فوتی در چین داشته که همگی باالی ۶۰ سال بوده اند و فقط یک نفر 

۳۷ ساله بوده که او هم بیماری زمینه ای قبلی داشته است.«
رئیسی گفت: »باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که هنوز در فصل 
آنفلوانزا هستیم و خطر این بیماری تمام نشده است.  بهترین کار این 
است که در این شرایط اصول بهداشت فردی را رعایت کنیم یعنی مدام 
دست ها را با آب و صابون بشوییم از روبوسی و دست دادن پرهیز کنیم. 
در صورت بیماری تنفسی در خانه بمانیم و اگر طول بیماری از سه یا 

چهار روز بیشتر شد به پزشک مراجعه کنیم.«
معاون بهداشت وزیر بهداشت در پایان اضافه کرد: »بیشتر موارد آنفلوانزایی 
که در هفته های اخیر دیده شده از نوع آنفلونزای B است اما مواردی از 
آنفلوانزای نوع A که خطرناک تر است و از اول مهر امسال در کشور شایع 
شد، هنوز هم دیده می شود. موج اول آنفلوانزا در کشور فروکش کرده اما 
احتمال موج دوم که معموال خفیف تر است، منتفی نیست، در سه هفته 
گذشته تعداد موارد مبتال به آنفلوانزا به شدت کمتر شده و فقط ۵۳۷ فرد 
مبتال به بیماری های تنفسی در این مدت به بیمارستان مراجعه کردند و 

در این مدت فقط یک نفر فوتی ناشی از آنفلوانز از در کشور داشتیم.«

معاون بهداشت وزیر بهداشت خبر داد؛

ابالغ دستورالعمل تشخیص و درمان ویروس کرونا 
همه مسافران چین کنترل می شوند


