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معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد

تامین اعتبار جذب 3000 نیرو با  اولویت پرستار
تامین  از  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون 
اعتبار جذب 3000 نیرو با اولویت پرستار با 
موافقت سازمان برنامه و بودجه و تدوین آیین 

نامه پرستاری تخصصی، خبر داد. 
نشست  در  حضرتی  مریم  سپید،  گزارش  به 
دانشکده های  و  دانشگاه ها  پرستاری  مدیران 
علوم پزشکی سراسر کشور که از طریق ویدئو 
کنفرانس برگزار شد، گفت: »جامعه پرستاری 
در  نیرو،  کمبود  از  ناشی  فشارهای  علی رغم 
و  درخشیده  بسیار خوش   19 کووید  بحران 
بار دیگر مسئولیت پذیری و ایثارگری خود را 
در شرایط سخت نشان دادند و زبان ما برای 

قدرانی از این تالش ها قاصر است.«
 ،19 کووید  پاندمی  جریان  »در  افزود:  وی 
برخی از همکاران جان خود را در راه سالمت 
هموطنان و بیماران مبتال فدا کردند و برخی نیز 
به این بیماری مبتال شدند و همین موضوع به 
لحاظ روحی، ادامه کار را برای پرستاران دشوار 
کرد، زیرا خروج نیروهای مبتال فشار کار را در 
شیفت ها برای سایر همکاران مضاعف کرد که 
قطعا این مسائل از چشم هیچ یک از مسئولین 
با  خوشبختانه  نمی ماند.  پنهان  جامعه  دلسوز 
پیگیری انجام شده و موافقت سازمان برنامه 
و بودجه، اعتبار جذب 3000 نیرو با اولویت 

پرستار تامین شده است.«
کادر  توانمندسازی  بر  تاکید  با  حضرتی 
از  نفر   200 گذشته  »سال  گفت:  پرستاری، 
آموزش  برخوردار  کم  مناطق  در  پرستاران 
دوره های  بخش های ویژه را دیدند و امسال 

به  نیاز  و  کرونا  بیماری  شیوع  دلیل  به  نیز 
پرستاران ِویژه کار، در حال برنامه ریزی برای 
تربیت و آموزش پرستار آی سی یو برای حدود 

600 پرستار هستیم.«
وی از مدیران پرستاری خواست تا پرستاران 
عالقمند را برای شرکت در این دوره شناسایی 
و معرفی کنند تا پس از آموزش های الزم نیاز 
دانشگاه یا دانشکده متبوع را برآورده کنند. 

حضرتی همچنین از مکاتبه با معاونت آموزشی 
برای سرعت بخشیدن به آموزش دوره آی سی 
یو برای دانشجویان سال آخر پرستاری خبر 

نیاز  داد و گفت: »با توجه به شیوع کرونا و 
دانشگاه ها و دانشکده ها به نیروهای آی سی یو، 
از خدمات این افراد نیز بهره مند خواهیم شد.«
پرستاری  نامه  آیین  تدوین  از  همچنین  وی 
تخصصی خبر داد و گفت: »در حال حاضر کار 
تدوین این آیین نامه نهایی شده و پس از طی 
مراحل قانونی به دانشگاه ها ابالغ خواهد شد.« 
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به 
استخدام 4500 نیروی پرستار در آزمون آبان 
ماه سال 1398، افزود: »علی رغم اعالم اسامی 
افراد قبول شده از طرف سازمان سنجش، هنوز 

به  دانشگاه ها  در  شده  قبول  افراد  از  برخی 
کارگیری نشده اند، بنابرین از مدیران پرستاری 
می خواهیم تا علت را بررسی و به ما اعالم کنند 
تا پیگیری الزم برای جذب نیرو صورت پذیرد.«
تحقیقات  مرکز  رییس  خانکه  جلسه  دراین 
قانونی  وظایف  بالیا،  و  حوادث  در  سالمت 
برای  را  پرستاری  حوزه  در  بحران  مدیریت 
مدیران پرستاری تشریح کرده و مطالب خود را 
در ادامه تالش های انجام شده به منظور تدوین 
پرستاری،  در  بحران  مدیریت  راهبردی  سند 

مطرح کرد. 
همچنین در ادامه مدیرکل دفتر ارتقای سالمت 
بهبود  و  توانمندسازی  دفتر  سرپرست  و 
انتظارات  و  برنامه ها  نیز  انسانی  سرمایه های 
اداره متبوع را تشریح کرده و توضیحات الزم 
درخصوص برنامه های عملیاتی در حوزه های 
توانمندسازی، روابط عمومی و آموزش توسط 
کارشناسان معاونت پرستاری را ارائه کردند. 
به گزارش وبدا در پایان نیز مدیران پرستاری 
مسائل و مطالبات خود را بیان کردند که شفافیت 
نحوه پرداخت حق کرونا، خروج کارکنان در 
بحران کرونا به دلیل ابتال، پاداش کار پرستاران 
در مقابله با کووید19، شرح وظایف پرستار 
کارکنان  وضعیت  تغییر  نیرو،  جذب  جامعه، 
قراردادی، افزایش حقوق و ساماندهی وضعیت 
برای  ایثارگری  شاخص  شرکتی،  پرستاران 
مراقبت  واحد  تاسیس  موانع  مبتال،  پرستاران 
از مهم ترین مسائل  بیمارستان ها  در منزل در 

مطرح شده توسط مدیران بود.

خبـر

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی 
غذایی ایران با بیان اینکه مکمل های ورزشی بالی جان جوانان 
این فرآورده ها تضمین شده  و نوجوانان ما بوده و سالمت 
مراکز  به  که  افرادی  درصد   ۷0 آمارها  »طبق  گفت:  نیست، 
ورزشی می روند از این مکمل ها استفاده می کنند و این آمار 

تکان دهنده است.«
به گزارش سپید، عباس کبریایی زاده گفت: »کرونا نشان داد 
که نقش نظام سالمت چقدر می تواند جدی باشد. به همین 
دلیل ما امروز از داروسازانی که در شبکه توزیع و عرضه نقش 

کلیدی در ارائه خدمات سالمت داشتند، تقدیر می کنیم. «
وی با بیان اینکه سندیکاها باید مسیر همراهی و همدلی با 
یکدیگر را دنبال کنند، افزود: »در حوزه سندیکا مشکالت زیادی 
داشتیم. زمانیکه مدیرعامل شرکت داروسازی اسوه بودم، آماری 
گرفتیم که دیدیم بین 80 تا 85 درصد از مکمل هایمان وارداتی 
بود. این در حالیست که امروز تولیدکنندگان داخلی بیش از 

80 درصد نیاز کشور را در حوزه مکمل ها تامین می کنند.« 
وی افزود: »در زمانی گفتیم که خجالت می کشیم که فراورده های 
خون ساز را وارد می کنیم، سال های سال بود که حتی مواد 
اولیه این فرآورده ها و فرآورده های خون ساز را از کشورهایی 

چون امارات متحده عربی وارد می کردیم، اما خوشحالم که 
اعالم کنم، امروز این دسته از فراورده ها بر اساس فرمول های 

های تک دنیا در ایران تولید می شود.«
کبریایی زاده ادامه داد: »ما در این همایش ها  بخش آموزش را 
اضافه کردیم. به طور متوسط با همکاری سندیکای فرآورده های 
دارویی هر سال بین 20 تا 30 کارگاه آموزشی برای مسئوالن 
فنی و... برگزار می کنیم. فضای پژوهشی را به مراکز تحقیقاتی 
اضافه کردیم و کارهای پژوهشی خوبی در حوزه مکمل ها 

انجام شده است.«

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی 
غذایی ایران با بیان اینکه حوزه مصرف مکمل ها در گروه های 
خاص مثل اطفال، زنان، سالمندان و ورزشکاران را مورد توجه 
قرار دادیم، گفت: »مکمل های ورزشی بالی جان جوانان و 
نوجوانان ما بوده و هستند. هنوز نگرانی داریم. سالمت این 
فرآورده ها تضمین شده نیست. طبق آمارها ۷0 درصد افرادی 
که به مراکز ورزشی می روند از  این مکمل ها استفاده می کنند 
و این آمار تکان دهنده است و باید تن ما را بلرزاند. ما باید 
از مبادی درست و معتبر  افزایش دهیم و واردات  تولید را 
صورت گیرد تا مطمئن باشیم این فرآورده ها به آالینده های 

آسیب رسان به سالمت آلوده نیستند.«
باید  تولید  اینکه  بر  تاکید  با  کبریایی زاده  ایسنا،  گزارش  به 
آسان و روان شود، گفت: »متاسفانه امروز تولید بسیار سخت 
شده است و ایستگاه های تولید در کشور پشیمان کننده است. 
باغ بری می رسد، است.  این  از  مصداق ضرب المثل هر دم 
مرکزی، وزارت صمت و یک روز وزارت  بانک  یک روز 
بهداشت تصمیماتی می گیرند. این موضوعات چالش هایی به 
وجود می آورند و تولیدکنندگان به مشقت می افتند. بنابراین 

درخواست داریم تولید آسان و روان شود.«

رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیم های غذایی ایران: 

سالمت مکمل های ورزشی تضمین  نیست 


