
معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد
ابالغ بسته های استاندارد مراقبت های پزشکی در منزل

معاون پرستاری وزارت بهداشت، از ابالغ بسته های استاندارد 
 )CHF( خدمات در منزل برای بیماران مبتال به نارسایی مزمن قلبی
و بیماران مبتال به نارسایی مزمن انسداد ریه )COPD( خبر داد.

به گزارش سپید، مریم حضرتی افزود: »براساس برنامه ششم 
توسعه، لزوم افزایش هزینه اثربخشی مراقبت ها و کاهش بار 
هزینه های سالمت و همچنین دستیابی به اصول مراقبتی از 
جمله افزایش ایمنی بیمار و افزایش اثر بخشی خدمات مراقبتی در منزل و ضرورت وجود این 
بسته ها در بیماران نامبرده احساس می شد، از این رو تدوین آنها به عنوان یکی از اولویت های 

معاونت پرستاری از دو سال قبل در دستور کار قرار گرفت.« 
وی با تاکید بر اینکه این بسته ها در برگیرنده طیف وسیعی از خدمات شامل خدمات تشخیصی )بالینی، 
آزمایشگاهی و رادیولوژیک(، درمانی )دارویی، غیردارویی(، خدمات گروه پرستاری، فیزیوتراپی و 
توانبخشی است، خاطرنشان کرد: »در تدوین آن ها، به ارزیابی وضعیت اولیه مددجوهای مبتال به 

نارسایی مزمن قلبی و نارسایی مزمن انسداد ریه و اجرای مراقبت های مورد نیاز در راستای افزایش 
کیفیت زندگی بیماران و خانواده آنها نیز توجه شده است.« حضرتی با بیان اینکه افراد مبتال به 
بیماری های مزمن، نیاز به مراقبت های طوالنی مدت داشته و محور این مراقبت ها، مدیریت عالیم 
هستند، گفت: »این معاونت به عنوان متولی مراقبت در منزل، به منظور ساماندهی به نحوه ارائه این 
خدمات و با مشارکت دفتر ارزیابی فن آوری استاندارد سازی و تعرفه سالمت معاونت درمان و سایر 
حوزه های ستاد وزارت و استفاده از توان علمی صاحب نظران و متخصصین حوزه های پزشکی، 
پرستاری و توانبخشی اقدام به برنامه ریزی و تدوین بسته های مذکور کرد. برای تدوین هریک از 
بسته ها، یک کارگروه تخصصی متشکل از حداقل ۱۱ نفر از اعضای هیات علمی رشته های مختلف، 
ارایه دهندگان خدمات در بالین، نمایندگان مراکز ارائه مراقبت در منزل و بعضا نمایندگان شرکت های 
بیمه گذار تشکیل و حدود ۱۶ جلسه کارشناسی برگزار شد.« حضرتی با بیان اینکه بسته های مربوط به 
این دو بیماری در ۱۹ شهریور سال ۱۳۹۹ جهت اجرا به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابالغ شده، 
اظهار امیدواری کرد که با پیگیری های مداوم این معاونت، دفتر ارزیابی فن آوری  استاندارد سازی و 

تعرفه معاونت درمان و شورایعالی بیمه، این خدمات مشمول پوشش بیمه ای شود. 
به گزارش وبدا، پیشتر بسته های استاندارد خدمات در منزل برای بیماران مبتال به کووید۱۹ خفیف و 

بیماران دچار سکته مغزی ترخیص شده از  بخش های مراقبت ویژه نیز ابالغ شده است.

خبـر

معاون بهداشت وزیر بهداشت:

و  درمان  بهداشت،  وزیر  بهداشت  معاون 
درصد  میزان  »اگر  گفت:  پزشکی  آموزش 
بهداشتی کرونا در یک  رعایت پروتکل های 
مدرسه کمتر از ۵۰ درصد باشد، آن مدرسه 
هفته  به مدت یک  رفع مشکل  زمان  تا  باید 

شود.« تعطیل 
درباره  رئیسی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
مدارس  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
درصد   ۵۰ که  مدارسی  در  »البته  کرد:  بیان 
دارند،  بهداشتی  پروتکل های  مشکل رعایت 
معموال آن مشکالت در عرض یک هفته رفع 
مسائلی  مشکالت،  این  اکثر  زیرا  نمی شود. 
مانند مشکل در سیستم آب خوری و دست 
شویی ها و تهویه است. در نتیجه این مدارس 

بود.« تعطیل خواهند  تا زمان رفع مشکل، 
هستند  مدارسی  طرفی  »از  داد:  ادامه  وی 
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  میزان  که 
درصد   ۳۰ و  است  درصد   ۷۰ حدود  آنها 
و  داده شده  اخطار  آنها  به  که  دارند  مشکل 
می شود.  داده  هم  مشکل  رفع  برای  فرصت 
این مشکالت شامل مواردی مانند تجمع در 
ورود و خروج یا هنگام زنگ تفریح است. 
سیستم  در  مشکل  مانند  مواردی  همچنین 
آن  از  استفاده  کردن  نوبتی  و  خوری  آب 
دسته  این  در  هم  تجمع  از  جلوگیری  برای 

از مدارس به چشم می خورد.«
»در  گفت:  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
کووید  بیماری  روند  که  شهرستان ها  برخی 
۱۹ شدیدتر است، اگر یک نفر در یک کالس 
مبتال به کرونا شود، آن کالس حتما باید برای 
دو هفته تعطیل شود. زیرا باید وضعیت بقیه 
دانش آموزان کنترل شده و باید غیرحضوری 
در کالس شرکت کنند. اگر عالئمی نداشتند، 
از هفته سوم دوباره می توانند حضوری سر 
کالس حاضر شوند. همچنین اگر دو درصد 

بچه های یک مدرسه مبتال به کرونا شوند، کل 
آن مدرسه برای دو هفته باید تعطیل شود.«
رییسی اظهار کرد: »اکنون کمتر از ۱۰ درصد 
دانش آموزان به صورت حضوری در کالس ها 
شرکت می کنند. در تهران و شهرهای بزرگ، 
مدارس خلوت شده است. در ابتدای بازگشایی 
مدارس که حضور اختیاری نشده بود، حدود 
۱۵ درصد از دانش آموزان در مدارس حاضر 
می شدند و اکنون این میزان در تهران به کمتر 

از ۱۰ درصد رسیده است.«
مطالب  برخی  درباره  بهداشت  وزیر  معاون 
مدارس  بازگشایی  تاثیر  بر  مبنی  شده  مطرح 
و  کودکان  بستری  و  ابتال  افزایش  زمینه  در 
نوجوانان بیان کرد: »آمار ابتال و بستری سنین 
۶ تا ۱۸ سال از اسفند تا ۱۵ شهریور و از ۱۵ 
شهریور تاکنون مقایسه شده که نشان می دهد 
هیچ تفاوت معنی داری بین این دو بازه زمانی 
البته هنوز برای قضاوت بسیار  وجود ندارد، 

زود است و باید حداقل دو هفته صبر کنیم.«
وی ادامه داد: »برخی خبرها در زمینه ابتالی 
دانش آموزان به کرونا منتشر شد که صحت 
بر  را  جامعه  افراد  نباید  طرفی  از  نداشت. 
اساس شغل جدا کنیم. به طور مثال معلم ها 
در همین جامعه زندگی می کنند و دسته بندی 

در کرونا بر اساس شغل صحیح نیست.«
رییسی گفت: »میزان نگرانی ها برای دانشگاه ها 
این  دلیل  و  است  بیشتر  مدارس  به  نسبت 
تجمع  زیرا  هستند.  خوابگاه ها  نگرانی، 
در  اما  نمی افتد،  اتفاق  کالس ها  در  چندانی 
مورد خوابگاه ها نگرانی وجود دارد. فضای 
خیلی استانداردی در خوابگاه ها وجود ندارد و 
افراد از شهرهای مختلف به خوابگاه می روند 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  نتیجه  در  و 
در  ما  نگرانی  علت،  همین  به  است.  بعید 
مدارس  نسبت  به  دانشجویی  خوابگاه های 

است.« بیشتر 

بازرسی بهداشت محیط از مدارس 
ادامه دارد

سیما سادات الری سخنگوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی نیز پیش از این درباره 
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بر  نظارت 
بود:  گفته  ایرنا  سالمت  خبرنگار  به  مدارس 
»بازرسی نیروهای بهداشت محیط از مدارس 
حال  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  برای 
 ۱۳ ماه،  ۲۵ شهریور  تا   ۱۸ از  و  است  انجام 
هزار و ۴۵۹ بازرسی توسط تیم های بهداشتی 
از مدارس انجام شده که ۳۷۸ اخطار بهداشتی 
نیز به مدارس داده شده است. بر اساس آخرین 
بازرسی های انجام شده توسط تیم های بهداشتی، 
انجام صحیح گندزدایی کالس ها و محیط مدرسه 
۷۵ درصد و تهیه و وجود مایع دستشویی در 
سرویس های بهداشتی ۸۶ درصد رعایت شده 
از مشکالت موجود در مدارس،  یکی  است. 
عدم وجود تهویه مناسب در کالس ها و فضاهای 
عمومی است که این موضوع در مدارس کشور 
تا ۷۴ درصد رعایت شده است. فعالیت بوفه 
در همه مدارس ممنوع است که این موضوع 

به طور صد درصد رعایت می شود.«
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: »در این 
بازه زمانی، بیشترین میزان رعایت پروتکل های 
و  درصد   ۹۵ با  سراب  مدارس  در  بهداشتی 
کمترین میزان در مدارس اردبیل با ۵۰ درصد 

گزارش شده است.«
الری بیان کرد: »بیشترین نگرانی در دانش آموزان 
دوره ابتدایی وجود دارد، زیرا این گروه سنی 
آگاهی کافی از رعایت پروتکل های بهداشتی 
ندارند و از طرفی دانش آموزان به تجمع در 
زنگ تفریح یا هنگام خروج از مدرسه تمایل 
دارند. همچنین مشکل تجمع والدین در مقابل 
به دلیل زمان بندی کوتاه کالس ها  در مدرسه 

نیز وجود دارد.«

تعطیلی یک هفته ای 
در انتظار مدارسی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند

شماره ۱۷۵۵ ۲5 مهر ۱۳۹۹


