
شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم: 

معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد
گردآوری تجارب برتر پرستاری در بحران کووید-۱۹

معاون پرستاری وزارت بهداشت از گردآوری تجارب 
ارزشمند پرستاران درمحورهای آموزشی، هدایت و 
رهبری، هماهنگی و سیاستگذاری در بحران کووید 
۱۹ جهت بکارگیری در عرصه های ملی و بین المللی 

در قالب مجموعه ای نفیس، خبر داد. 
به گزارش سپید، مریم حضرتی با اعالم این خبر، افزود: 
»در طی دوره بحران کووید ۱۹ و شرایط ویژه و خاص این بیماری، مدیریت مراقبت از بیماران 
مستلزم سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای سریع با تبعیت از قوانین مدیریت بحران بوده است، 

بنابراین مدیران پرستاری و پرستاران شاغل در مراکز مختلف درمانی، بهداشتی و مراقبتی، ناگزیر 
از اتخاذ شیوه های نوآورانه و بعضا خارج از روال معمول، این بحران را مدیریت کردند.«

وی با تاکید بر اهمیت به اشتراک گذاری این تجارب ناب و ارزشمند و ثبت آنها جهت 
بکارگیری در عرصه های ملی و بین المللی، بیان کرد: »این معاونت درصدد است تا این تجارب 
و خاطرات را در قالب مجموعه ای نفیس گردآوری و منتشر کند و ضمن ارسال تجارب برتر 

به سازمان بهداشت جهانی، به پدید آورندگان این آثار نیز جوایزی نفیس اهدا خواهد شد.«
به گزارش وبدا، معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه این تجارب درمحورهای آموزش، 
هدایت و رهبری، هماهنگی، سیاستگذاری، خط مشی ها و سایر محورهای مشابه قابل ارائه 
است، تصریح کرد:  »مدیران پرستاران و پرستاران شاغل حداکثر تا پایان خردادماه جهت ارسال 
تجارب برتر خود زمان دارند و می توانند تجارب شان را از طریق مدیریت پرستاری دانشگاه 

خود، به این معاونت ارسال کنند.«

خبـر

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: »یک 
دوگانگی بین مسئوالن شهری و ستاد مقابله با کرونا 
در اجرای طرح ترافیک وجود دارد که باید رفع شود، 
از هیات رئیسه مجلس درخواست دارم تا نمایندگانی 
را برای حضور دائمی در ستاد مقابله با کرونا معرفی 
کنند، مسئوالن باید به سرعت اختالف نظرهای ایجاد 
شده را رفع کنند چراکه اپیدمی کرونا موضوعی نیست 
که بتوان آن را در مرحله آزمون و خطا قرار داد. «

به گزارش سپید، اقبال شاکری با انتقاد به اجرای 
طرح ترافیک با وجود اعالم موج دوم شیوع ویروس 
کرونا در کشور، گفت: »ستاد ملی مقابله با کرونا به 
شدت در مورد رعایت پروتکل های بهداشتی توسط 
مردم و صاحبان مشاغل به ویژه آن ها که به صورت 
جمعی فعالیت دارند هشدار می دهد، همچنین در 
روزهای گذشته این ستاد حفظ سالمت عمومی را 

در اولویت برنامه های خود داشته است.«
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: »یکی 
از موضوعات مهمی که باید در اجرای فاصله گذاری 
اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، عدم تجمع مردم در 
ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو 
است چرا که در این زمینه با کمبود وسایل حمل 
و نقل عمومی مواجه هستیم بنابراین الزم است از 
اجرای هرگونه طرحی که باعث افزایش فشردگی 
بین افراد شده و به ناامنی عمومی منتهی می شود 

جلوگیری شود.«
وی افزود: »این امر غیرقابل کتمان است که تعداد 
وسایل حمل و نقل عمومی به اندازه ای نیست که 
تمام مردم بتوانند از امکانات این بخش استفاده کنند 

بنابراین استفاده از خودرو شخصی در این شرایط 
عاملی برای جلوگیری از گسترش مجدد ویروس 
کرونا است ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود 
که مردم به دلیل لطمه اقتصادی ناشی از تعطیلی مراکز 
اداری و تجاری که به دنبال قرنطینه دیده اند قادر به 
پرداخت هزینه سنگین تردد در محدوده طرح ترافیک 
نیستند و این در حالی است که برخی مسئوالن به 
کنایه گفتند که مردم برای کمک به مقابله با ویروس 
کرونا باید هزینه طرح ترافیک را بپردازند بنابراین 
یک دوگانگی در اظهارنظر مسئوالن حوزه شهری و 
ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا مشاهده می شود.«
سرعت  به  باید  »مسئوالن  گفت:  شاکری 
کنند چراکه  رفع  را  ایجاد شده  اختالف نظرهای 
اپیدمی کرونا موضوعی نیست که بتوان آن را در 
مرحله آزمون و خطا قرار داد، بی تردید به دنبال 

ازدحام در مترو یا ایستگاه های اتوبوس به هیچ 
وجه نمی توان فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 
کرد بنابراین باید صبر کنیم و سالمت عمومی را 
در اولویت قرار دهیم و از اجرای طرح ترافیک 
خودداری کنیم و اجرای این طرح را به زمان اطمینان 
بخشی که به ثباتی در حوزه تامین سالمت عمومی 

برسیم موکول کنیم.«
مردم  نماینده  ملت  خانه  خبرگزاری  گزارش  به 
پردیس در  تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 
مجلس شورای اسالمی در پایان تاکید کرد: »مجلس 
باید نمایندگانی را برای حضور دائم در ستاد ملی 
مقابله با کرونا معرفی کند بنابراین از هیات رئیسه 
تقاضا می کنم تا نمایندگانی را برای نظارت کامل 
بر نحوه تصمیم گیری و تعامل دستگاه ها در این 

ستاد انتخاب کند.«

اظهارنظرهای دوگانه مسئوالن درخصوص طرح ترافیک باید به زودی رفع شود 

دارو

افتتاح فاز اول نخستین شهرک 
مواد موثره دارویی در خاورمیانه 

فاز اول نخستین شهرک مواد موثره دارویی 
در خاورمیانه افتتاح می شود. 

به گزارش سپید، فاز اول نخستین شهرک 
روز  خاورمیانه  در  دارویی  موثره  مواد 
یکشنبه هجدهم خرداد با حضور مجازی 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  وزیر 
بصورت ویدئو کنفرانس افتتاح خواهد شد.
این شهرک در استان مرکزی و در 30 کیلومتری 
شهر اراک در شهرک صنعتی شهید بابایی، به 
عنوان اولین مجموعه یکپارچه تولید مواد موثره 
دارویی در خاورمیانه در ۱3 هکتار با طراحی 
ویژه و ایجاد انبار کاال و گمرک مرکزی، پساب 
و فاضالب مرکزی، آزمایشگاه مرکزی و ایجاد 
شتابدهنده های صادراتی، به عنوان نگین تولید 
مواد موثره دارویی در خاورمیانه آغاز به کار 
خواهد کرد. به گزارش فارس فاز نخست این 
شهرک شامل خط کامل تولید استامینوفن با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان پنج 
میلیون دالر است که فروش سالیانه آن حدود 
۱00 میلیارد تومان »ریالی« و ۱0 میلیون دالر 

از محل صادرات برآورد می شود.

شماره ۱666 ۱۸5 خرداد ۱3۹۹

مشاور وزیر بهداشت گفت: »ظرفیت تست های آزمایشگاهی تشخیص 
کرونا در کشور نسبت به اسفند سال گذشته افزایش سه برابری داشته 
است.« به گزارش سپید، نصراهلل فتحیان اظهار کرد: »میزان بستری بیماران 
کرونایی در بخش مراقبت های ویژه کاهش پیدا کرده و در حال حاضر  
دارو درمانی در منزل و بستری بیماران در منزل افزایش پیدا کرده است.« 
وی ادامه داد: »در حاضر بیش از ۴۸ هزار نفر از خدمات رژیم درمانی 
در منزل و مراقبت های سرپایی بهره  می برند. خوشبختانه با همکاری 
سازمان های مختلف و نیروهای داوطلب بسیجی  غربالگری مرحله 

دوم مبتالیان به کرونا با جدیت بیشتر در حال انجام است.« مشاور 
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت تست های 
آزمایشگاهی تشخیص کرونا نسبت به اسفند ماه ۹۸ افزایش سه 
برابری داشته است، بیان کرد: »در حال حاضر خدمات سالمت روان 
ویژه بیماران کرونایی و خانواده آن ها انجام می شود تا افراد در آینده 
دچار اختالالت روحی و روانی نشوند.« فتحیان با اشاره به اجرای 
موفق طرح بیماریابی در کشور، ادامه داد: »مراکز درمانی ۱6 ساعته 
به خوبی مشغول  به بیماریابی و شناسایی مبتالیان به کووید  ۱۹ 

هستند و اجرای این طرح سبب باال رفتن میزان موارد جدیدمبتالیان 
به بیماری کرونا شده است.« مشاور وزیر بهداشت افزود: »در حال 
حاضر پنج ونیم میلیون ماسک N۹۵ و پنجاه میلیون ماسک سه الیه 
در سراسر کشور توزیع شده است. همچنین امروزه حدود ۵ میلیون 
ماسک  N۹۵ برای مواقع احتمالی بحران دپو کرده ایم.« وی گفت: »با 
همکاری تمامی سازمان ها روزانه بیش از پنج میلیون عدد دستکش در 
کشور تولید می شود. همچنین بیش از یک و نیم میلیون لباس کاورال در 
انبارها برای مواقع بحرانی دپو کرده ایم.« فتحیان در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان اظهار کرد: »امروزه شرکت های دانش بنیان اقدام به 
افزایش  تولید دستگاه تنفس مصنوعی جهت رفع نیاز بیمارستان ها 
و مراکز درمانی کرده اند که این اقدام گامی موثر در زمینه خودکفایی 

بیشتر کشورمان در حوزه تجهیزات پزشکی است.«

مشاور وزیر بهداشت خبر داد

افزایش سه برابری تست های تشخیص کرونا در کشور


