
از سوی معاون پرستاری وزارت بهداشت صورت گرفت
ابالغ کتاب پرستاری ایران در یک نگاه

معاون پرستاری وزارت بهداشت در نامه ای کتاب پرستاری 
ایران در یک نگاه را به دانشگاه ها و دانشکده های علوم 

پزشکی کشور ابالغ کرد.
به گزارش سپید، مریم حضرتی از ابالغ کتاب پرستاری 
ایران در یک نگاه به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
کشور خبرداد و گفت: »کتاب پرستاری ایران در یک نگاه 
مجموعه ای است که به وضعیت آموزش، خدمات، بالین، پژوهش و سازمان های صنفی و مردم 
نهاد در پرستاری ایران توجه دارد.« وی افزود: »کتاب پرستاری در یک نگاه در سال 1396 و در 
قالب مصوبه شورای سیاستگذاری معاونت پرستاری بنا نهاده شد تا به توصیف پرستاری کشور و 
گذار آن از بدو تاسیس اولین مدرسه پرستاری تا به امروز که شاهد ارتقای آن به یکی از سرآمد ترین 

سیستم های پرستاری در منطقه هستیم، بپردازد.« حضرتی گفت: »در تدوین این کتاب تمام جوانب 
بررسی شده و لذا عالوه بر جمع آوری اطالعات از حوزه معاونت پرستاری، مراقبت پرستاری، از 
کلیه حوزه های مرتبط نظیر سازمان نظام پرستاری، هیات ممتحنه وارزشیابی رشته پرستاری، شبکه 
ملی تحقیقات پرستاری و انجمن های علمی پرستاری، نظرات کارشناسی دریافت شده تا مجموعه ای 
قابل استناد برای دانشجویان، دانش آموختگان، اساتید پرستاری و کلیه افرادی که تمایل به آگاهی از 

تاریخچه این حرفه در ایران و جایگاه و وضعیت کنونی آن دارند فراهم شود.«
وی هدف از تهیه این مجموعه را فراهم آوردن اطالعاتی کلی مربوط به پرستاری کشور، جامعه پرستاری 
و سیاستگذاران آن درجهت بهبود وضعیت حرفه و مراقبت پرستاری دانست و تصریح کرد: ا»ین 
مجموعه از 5 فصل و تعداد 4 پیوست تشکیل شده است که شامل موارد معاونت پرستاری وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش پرستاری، منابع انسانی پرستاری در بالین، پژوهش در 
پرستاری، سازمان ها و نهادهای پرستاری است.« به گزارش وبدا این کتاب با پیشگفتاری از سعید نمکی، 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مقدمه ای از مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت 

چاپ و منتشر شده است که در تاریخ 6 بهمن ماه 1398 توسط وزیر بهداشت از آن رونمایی شد.

خبـر

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور:

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور با اشاره به مضرات 
مصرف دخانیات برای سالمتی مردم، گفت: »مصرف سیگار های 
قاچاق به علت عدم رعایت استاندارد های کیفی، ضرر بیشتری به 

مصرف کننده وارد می کند.«
به گزارش سپید، بهزاد ولی زاده در گفت وگو با فارس گفت: »وزارت 
بهداشت به عنوان متولی اصلی نظام سالمت کشور معتقد است که 
مصرف انواع دخانیات و سیگار برای مردم مضر و آسیب زننده است.«
وی با اشاره به ضرر مضاعف مصرف سیگار های قاچاق، اظهار داشت: 
»سیگار های قاچاق به دلیل اینکه از مجاری غیر رسمی وارد کشور 
می شوند از استاندارد های الزم برخوردار نیستند؛ چرا که نظارت کیفی 
بر مواد تشکیل دهنده توتون این سیگار  ها انجام نمی شود و مواد اولیه 
آن ها ناشناس باقی می ماند.« ولی زاده افزود: »آزمایشگاه های موجود 
در کشور با وجود تمام مشکالت و کمبود  های تکنولوژیک می توانند 
حداقل های الزم برای سنجش کیفیت سیگار های قانونی تولید شده 
در کشور را تأمین کنند؛ اما سیگار های غیرقانونی و قاچاق هیچ گاه 
مورد سنجش و آزمایش قرار نمی گیرند و این احتمال وجود دارد 

که حاوی مواد سمی و بعضاً غیرمجاز برای سالمتی مردم باشند.«
وی با اشاره ضرر استفاده از عطر و اسانس در سیگار های قاچاق گفت: 
»شاید بعضی از مردم معتقد باشند که کیفیت سیگار  های خارجی یا 
همان سیگار های قاچاق باالتر است؛ اما ریشه این تفاوت به مواد خاصی 
برمی گردد که در بعضی از سیگار  های خارجی استفاده شده و باعث 

می شود دود مالیم تری داشته باشند؛ این درحالی است که استفاده از 
این مواد معطر باعث آسیب های بیشتری می شود و احتمال ابتال به 
سرطان ریه را افزایش می دهد.« وی ادامه داد: »به مردم توصیه می کنیم 
که از سیگار  های قاچاق استفاده نکنند؛ چرا که این سیگار ها از مبادی 
اصلی وارد کشور نشده و امکان شناسایی عوامل غیرمجاز و بیماری زا 
در آنها وجود ندارد. همچنین در صورت تخلف تولیدکنندگان داخلی 
امکان داد خواهی و شکایت از آن  ها برای مردم وجود دارد اما در مورد 
سیگار های قاچاق هیچ کسی پاسخگوی تخلفات و استفاده از مواد 
اولیه غیر مجاز نیست.« ولی زاده با تأکید بر لزوم نظارت بر صنعت 
دخانیات کشور گفت: »در مورد سیگار های تولید شده در داخل کشور 
تمامی استاندارد های الزم توسط مرکز دخانیات وزارت صمت مورد 

بررسی قرار می گیرد و این شرکت ها نمی توانند از توتون های بی کیفیت 
و مواد افزودنی غیر مجاز استفاده کنند. عالوه بر این وزارت بهداشت 
نمی تواند در مورد کیفیت نامناسب سیگار های قاچاق از حقوق مردم 
دفاع کند و در صورت وقوع مشکالت خاص برای مصرف کنندگان 

از مسئوالن و یا تولیدکنندگان خاطی شکایت کند.«
ولی زاده افزود: »توصیه ما به مردم عزیز کشورمان این است که به صورت 
کلی از هیچ یک از مواد دخانی استفاده نکنند چرا که درصد باالیی از 
سرطان های مرتبط به دستگاه  تنفسی مربوط به مصرف سیگار و دیگر 
محصوالت دخانی می شود. عالوه بر این این مصرف محصوالت غیر 
قانونی و سیگار های قاچاق آسیب مضاعفی به مصرف کننده می زند و 
هیچ گاه نمی توان از ترکیبات و مواد اولیه تشکیل دهده آن ها اطمینان 
حاصل کرد.« وی با اشاره درآمد های وزارت بهداشت از مالیات و 
عوارض دخانیات گفت: »طبق قانون نزدیک به 50 درصد مالیات 
سیگار باید به وزارت بهداشت تخصیص پیدا کند و این وزارتخانه 
از این منابع برای درمان بیماری های ریوی ناشی از مصرف دخانیات 
استفاده کند و همچنین از این درآمد ها برای فعالیت های پیشگیرانه از 
مصرف دخانیات استفاده می شود.« ولی زاده در پایان اظهار داشت: »در 
چند سال گذشته به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور هیچ درآمدی 
از محل مالیات سیگار نصیب وزارت بهداشت نشده و همچنین هیچ 
کدام از درآمد های پیش بینی شده در مورد مالیات سیگار در برنامه ششم 

توسعه به این وزارتخانه تخصیص پیدا نکرده است.«
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یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که باید زمینه دسترسی ساده مردم برای انجام تست 
کرونا فراهم شود، گفت: »کاهش محسوس استفاده ماسک توسط 
مردم و یا کمتر رعایت کردن سایر پروتکل های بهداشتی بدان 
معناست که نتوانسته ایم به خوبی فرهنگ پیشگیری از ابتال به 

کرونا را در جامعه ادامه دهیم.«
به گزارش سپید، ملک فاضلی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
»مردم در فصل بهار به خوبی پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده 
و موارد پیشگیری از ابتال به کرونا را انجام می دادند که نتایج آن 
در آمارهای مبتالیان و یا فوتی ها مشهود بود. امروز جامعه برای 
رعایت پروتکل های بهداشتی به خوبی همراهی نمی کند که این 
به رفتار و عملکرد برخی کارگزاران و مسئوالن نظام برمی گردد 

حتی متوجه رسانه ها و به خصوص صداوسیما هم می شود که 
نتوانستند فرهنگ پیشگیری برای مبتال نشدن به کرونا را ادامه دهند.«
نماینده مردم سراوان در مجلس اضافه کرد: »قطعاً رفتار و سخنان 
بزرگان اعم از مسئوالن و روحانیون در رسانه های گروهی در 
بین مردم می تواند تاثیرگذار باشد. لذا الزم است از ظرفیت همه 
این افراد برای یادآوری انجام پروتکل های بهداشتی استفاده کرد، 
همچنین وزارت بهداشت به تناسب داشتن شبکه های بهداشتی 
در سطح کشور و نیروی انسانی توانمند به صورت چهره  به چهره 
آموزش های الزم را ارائه دهد این مهم باید در مناطق روستایی انجام 
گیرد. البته که متاسفانه اکنون در حال حاضر شاهد فضای پیشین 
آموزش دادن به جامعه برای مبتال نشدن به کرونا نیستیم، انگار 
ترس از ابتال به کرونا ریخته و دیگر فضای پیشگیری حاکم نیست.«

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: »مردم بدانند که فعال باید با کرونا زندگی کنیم پس کاهش 
استفاده از ماسک و یا رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی و 
سایر پروتکل های بهداشتی درست نیست. اگر امروز شاهد این 
اتفاق هستیم یعنی نتوانسته ایم فرهنگ پیشگیری را به خوبی ادامه 
دهیم. از این به بعد باید برنامه ای مدون داشته تا بتوان از این شرایط 
عبور کنیم.« فاضلی همچنین با تاکید بر لزوم توجه بیشتر وزارت 
بهداشت برای درمان بیماران کرونایی اظهار کرد: »وزارت بهداشت 
باید شرایط دسترسی ساده و راحت مردم به تست کرونا را فراهم 
کند، بسیاری از افراد جامعه به خصوص در مناطق محروم همچون 
استان سیستان و بلوچستان توانایی پرداخت هزینه برای تست کرونا 

را ندارند که این باعث افزایش بیشتر آمار مبتالیان می شود.«

فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

وزارت بهداشت دسترسی ساده مردم به تست کرونا را فراهم کند


