
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت اعالم کرد

معاون پرستاری وزیر بهداشت خبر داد
اجرای فاز ششم صدور پروانه صالحیت حرفه ای پرستاران

معاون پرستاری وزیر بهداشت از اجرای مرحله ششم 
صدور پروانه صالحیت حرفه ای برای احراز پست مدیریتی 
پرستاری خبرداد. به گزارش سپید، مریم حضرتی با اعالم این 
خبر، گفت: »بنا به درخواست های مکرر برخی دانشگاه ها 
مبنی بر صدور پروانه صالحیت حرفه ای به متقاضیان پست 
مدیریتی پرستاری و با توجه به الزامی بودن پروانه صالحیت 
حرفه ای پرستاری جهت صدور احکام و ابالغ پست مدیریتی صف تا ستاد، تصمیم بران آن شد تا 
مرحله ششم صدور پروانه صالحیت حرفه ای، خاص این افراد اجرایی شود.« وی افزود: »در همین 

راستا متقاضیان شاغل در تمامی مراکز آموزشی درمانی با شرایط فوق می توانند جهت صدور پروانه از 
تاریخ 1399/4/30 تا 1399/6/30 با مراجعه به واحد صالحیت حرفه ای دانشگاه و دانشکده مربوطه 
و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام کنند.« حضرتی گفت: »متقاضیان به جز مدارک از قبل تعیین شده، 
می بایست »مدرک معتبر و ممهور به مهر دانشگاه/ دانشکده مبنی بر احراز پست مدیریتی« را نیز در 
زمان درخواست ارائه نمایند و مسئول واحد صالحیت حرفه ای دانشگاه/دانشکده نیز پس از تایید 
مدارک، نسبت به تکمیل و ارسال فرم اکسل به این معاونت اقدام نمایند.« به گزارش وبدا، حضرتی 
با بیان اینکه تاکنون در 5 مرحله، حدود 30 هزار پروانه صالحیت حرفه ای براساس کسب امتیاز الزم 
بازآموزی صادر شده است، اظهارداشت: »از سال جاری و پس از برگزاری آزمون، پروانه صالحیت 
حرفه ای پرستاران بر اساس کسب امتیاز آموزش و تأیید صالحیت اخالقی و سالمت جسمی و 
روانی صادر می شود و هم اکنون داشتن پروانه صالحیت حرفه ای برای متقاضیان پست های مدیریتی 

و پرستاران متقاضی پروانه مراکز مشاوره خدمات پرستاری در منزل الزامی است.«

خبـر

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت 
بهداشت ضمن تشریح وضعیت پیوند عضو در سال 
139۸، گفت: »در سال گذشته دو هزار و 411 پیوند 

عضو در کشور انجام شده است.«
به گزارش سپید، مهدی شادنوش در گفت وگو با 
ایسنا با بیان اینکه پس از تدوین و ابالغ پروتکل 
مرگ مغزی در سال 13۷9 جهش چشم گیری در 
زمینه اهدای عضو از اهداکنندگان مرگ مغزی در 
کشور اتفاق افتاد، گفت: »به طوری که تا کنون بیش 
از ۲۲هزار و 553 پیوند عضو از اهداکنندگان مرگ 
مغزی در کشور انجام شده است که در این میان 
13هزار و 346 پیوند کلیه، هفت هزار و 354 پیوند 
کبد، هزار و 303 پیوند قلب، 3۲0 پیوند پانکراس، 
16۷ پیوند ریه و 63 پیوند روده انجام شده است.« 
وی افزود: »با تالش شبانه روزی 3۲ واحد شناسایی 
و ۲۲ واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در سطح 
کشور، در 11 ماهه سال 139۸ تعداد 10۷۸ اهداکننده 
مرگ مغزی داشتیم که از این تعداد، نزدیک به ۲500 
پیوند عضو انجام شده است که شاخص اهدای عضو 
به ازای هر یک میلیون نفر )PMP( را در کشور به 

14. 3 درصد رسانده است.« 
شادنوش گفت: »همچنین نزدیک به ۷0 درصد از 
اهداکنندگان مرگ مغزی مرد و بیش از 30 درصد 
از آنها زن بوده اند. در عین حال بیشترین گروه خونی 
اهداکنندگان، گروه خونی O با 3۸ درصد و کمترین 

آن AB با هفت درصد بوده است.«

شادنوش ادامه داد: »میانگین سنی اهداکنندگان مرگ 
مغزی در سال 139۸ برابر 39.3 سال محاسبه شده 
که در مقایسه با سال 139۷ که این عدد 3۸.4 بوده 
است، نزدیک به یکسال افزایش را نشان می دهد. 
میانگین سنی اهداکنندگان در  مردان 39. 1 و در 
زنان 39.۷ سال بوده است. میانه سنی اهداکنندگان 
نیز در سال 139۸ برابر 40 سال است که در مقایسه 

با سال گذشته تغییری نداشته است.«
وی با بیان اینکه بیشترین گروه سنی اهداکنندگان در 
سال 139۸ بین 40 تا 59 سال بوده، گفت: »بیش از 
نیمی از اهداکنندگان سن باالی  40 سال داشته اند. 
همچنین 15 درصد از اهداکنندگان باالی 60 سال سن 
داشته اند. به همین دلیل در سال 139۸ اهداکنندگان 

تک عضوی بیش از سالیان قبل بوده اند.«

شادنوش اظهار کرد: »بیشترین علت مرگ مغزی در 
سال 139۸ سکته مغزی )CVA( با بیش از 45 درصد 
موارد بوده است. پس از آن تروما با نزدیک به ۲9 
درصد دومین علت مرگ مغزی محسوب می شود. 
تومورهای مغزی نیز با حدود سه درصد کمترین 
علت مرگ مغزی را به خود اختصاص می دهند. از 
آنجایی که میانگین رشد تصادفات در سال 139۸ 
طبق آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی 1.4 درصد 
نسبت به سال گذشته کمتر شده است، به همان میزان 

اهداکنندگان تک عضوی افزایش یافته اند.«
شادنوش با بیان اینکه میانگین مدت زمان بستری 
اهداکنندگان مرگ مغزی در سال 139۸ تا زمان انتقال 
4.5 روز و میانگین این مدت تا زمان برداشت عضو 
5.4 روز بوده است، گفت: »از بیش از 36 درصد 

اهداکنندگان مرگ مغزی در سال 139۸ برداشت 
نسوج نیز انجام شده است.«

وی همچنین گفت: »در سال 139۸ از تعداد 1۲6 
پیوند قلب انجام شده، 15 قلب از بیمارستان های 
شهرستان یزد، رشت، تبریز، بوشهر و رفسنجان به 
بیمارستان های شهید رجایی، مسیح دانشوری و امام 
خمینی )ره( تهران به  صورت انتقال هوایی منتقل شده 
که حدود 1۲ درصد را به خود اختصاص داده است. 
همچنین در سال 139۸ بیش از 60 درصد پیوندهای 
کلیه  انجام شده از اهداکنندگان مرگ مغزی بوده و 
پیوند کبد با نزدیک به ۲0 درصد افزایش، نسبت به 
سال گذشته نزدیک به 3۷ درصد از مجموع پیوندها 

را به خود اختصاص داده است.«
شادنوش گفت: »از مجموع دو هزار و 411 پیوند عضو 
انجام شده در سال قبل، 1354 پیوند کلیه، ۸۸6 پیوند 
کبد، 1۲6 پیوند قلب، ۲9 پیوند پانکراس، هفت پیوند 
ریه و 9 پیوند روده انجام شده است. باید توجه کرد 
که با توجه به افزایش سن اهداکنندگان مرگ مغزی 
و همچنین جابه جایی علت مرگ مغزی از تصادفات 
به CVA در سالیان اخیر، اهداکنندگان تک عضوی 
افزایش یافته است. بر این اساس باید تدابیری مانند 
شناسایی کامل موارد مرگ مغزی در سراسر کشور، 
نگهداری صحیح از اهداکنندگان مرگ مغزی برای 
داشتن اهداکنندگانی مولتی ارگان و استفاده از منابع 
دیگر تأمین عضو پیوندی و همچنین راه اندازی سیستم 

اهدای عضو بعد از ایست قلبی استفاده کرد.«

افزایش ۲۰ درصدی پیوند کبد در کشور
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عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به شیوع کرونا در 
تهران گفت: »با اینکه بیش از1۸ استان در وضعیت هشدار قرمز قرار 
دارند اما کماکان شرایط به نوعی مدیریت می شود که گویا در شرایط 
پسا کرونا قرارداریم.« به گزارش سپید، زهرا نژاد بهرام گفت: »روزانه 
به صورت میانگین  شاهد بستری بیش از 600 بیمار جدید کرونایی 
و فوت ۷0 نفر هستیم که در این  شرایط بحرانی پیک دوم کرونا در 
تهران کامال مشهود است اما با این حال عدم پیش بینی ساز و کار 
اجرایی روشن بر نحوه عملیاتی کردن »مصوبه اجباری شدن ماسک 
در محل های پرتردد« نیز بر وخامت اوضاع اضافه کرده است.« نژاد 

بهرام افزود: »آمارها نشان می دهد قریب به 50درصد مردم تهران 
برای حضور در محل کار و ۲5درصد برای خرید روزانه از منزل 
خارج می شوند که با توجه به اینکه رعایت فاصله اجتماعی به دلیل 
تراکم باالی جمعیت در پایتخت غیرممکن است، مداخله جدی تر 

دستگاه های مسئول کامال احساس می شود.«
وی ادامه داد: »بی تردید کارگزاران نظام و در رأس آن اعضای ستاد 
ملی مقابله با کرونا مسئولیت شرعی و قانونی در قبال صیانت از جان 
یکایک شهروندان را برعهده دارند. با این حال علی رغم قرار گرفتن 
بیش از1۸ استان در وضعیت هشدار قرمز، کماکان شرایط به نوعی 

مدیریت می شود که گویا در شرایط پسا کرونا قرارداریم  و صرفا بر 
استفاده شهروندان از ماسک به عنوان ابتدایی ترین و ساده ترین راه 
حل تاکید می شود.« به گزارش ایسنا، نژادبهرام با بیان اینکه حتی 
اجازه کوچکترین تصمیم گیری در سطح محلی داده نمی شود که 
این امر با توجه به بحرانی بودن شرایط و لزوم اتخاذ تصمیمات در 
اسرع وقت، یقینا در بروز جدی بحران بدین شکل موثر بوده است، 
افزود: »قرار گیری ایران در جمع سه کشور دارای باالترین تلفات 
ناشی از ویروس کرونا طی یک هفته گذشته نیز خود گواهی بر این 
موضوع است. لذا از جایگاه نماینده مردم پایتخت به رییس ستاد 
ملی مقابله با کرونا تذکر می دهم نسبت به اعمال محدودیت های 
شدید در رفت و آمد غیرضرور، جلوگیری از تجمعات، اجباری 
شدن دور کاری کارکنان و... اقدام کند و اجازه اعمال محدودیت ها 

الاقل تا سقف مشخصی را به سطوح محلی تفویض اختیار کند.«

نژاد بهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران: 

گویـا  در شـرایـط پسـاکـرونـا  هستیـم


