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تصویب نامگذاری ۸ اسفند به روز ملی بیماری های نادر
نادر  بیماری های  ملی  روز  عنوان  به  اسفند   8 روز 
در شورای فرهنگ عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی تصویب شد.
به گزارش سپید، روابط عمومی بنیاد بیماری های نادر ایران 
اعالم کرد که با پیگیری های جمعی از نمایندگان مجلس 
یازدهم و طی مکاتبات بنیاد بیماری های نادر ایران، نام گذاری 
روز هشتم اسفند ماه برای گرامیداشت بیماران نادر کشور در شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد 
به تصویب رسید. بنابر اعالم روابط عمومی بنیاد بیماری های نادر، این طرح پس از تصویب در 

شورای عالی انقالب فرهنگی و ابالغ ریاست جمهور در تقویم رسمی کشور درج خواهد شد.
در تقویم جهانی، هر ساله بیش از 90 کشور دنیا در روز ۲8 فوریه به عنوان روز جهانی بیماری های 
نادر )Rare diseases Day(  این روز را جشن می گیرند. بنیاد بیماری های نادر ایران نیز از سال 
1388 همزمان با سایر کشورهای دنیا با برگزاری همایش های بین المللی با حضور مسئوالن، هنرمندان، 
ورزشکاران و حامیان و سفیران بیماران نادر این روز را گرامی می دارد. همچنین پیشنهاد نام گذاری روز 
ملی بیماران نادر کشور از طرح های مورد حمایت وزارتخانه های کشور، بهداشت، رفاه و آموزش و 
پرورش نیز بوده است. در سراسر جهان بین ۶ تا 8 هزار نوع بیماری نادر شناسایی و به ثبت رسیده 
است و در ایران نیز  تاکنون 3۴۴ نوع بیماری نادر شناسایی و به تصویب کمیسیون پزشکی بنیاد 
بیماری های نادر رسیده است. نام گذاری روز ملی بیماری های نادر و معرفی بیشتر این بیماری ها 

به جامعه می تواند نقش موثری در شناسایی و دستیابی به آمار دقیق تر از این بیماران داشته باشد.

خبـر

انجمن های علمی روانشناسی و مشاوره در نامه ای به سران 3 قوه 
درخواست کردند تا با تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان هر 
سه قوه، زمینه را برای برگزاری مجمع عمومی قانونی و انتخابات 
سراسری شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روان شناسی 

و مشاوره فراهم سازند.
به گزارش سپید،  انجمن های علمی روانشناسی و مشاوره در نامه ای 
به سران قوا انتقاداتی را به شیوه مدیریت و عملکرد سازمان نظام 
روانشناسی مطرح کرده و از سران 3 قوه درخواست کردند تا با تشکیل 
کمیته ای متشکل از نمایندگان هر سه قوه، زمینه را برای برگزاری 
مجمع عمومی قانونی و انتخابات سراسری شورای مرکزی و هیات 

بازرسان سازمان نظام روان شناسی و مشاوره فراهم سازند.
متن نامه به شرح ذیل است: 

همانطوری  که استحضار دارید همواره و به ویژه در شرایط خاص 
کرونا، لزوم بهره گیری آحاد جامعه از خدمات روان شناسی و مشاوره 
به شدت احساس می شود، هرچند پیش از این نیز ضرورت مراجعۀ 
مردم به متخصصان روان شناسی و مشاوره توسط مسئوالن محترم 
به ویژه رهبر معظم انقالب اسالمی خاطر نشان شده است. ارتقای 
خدمات ارائه شده و حمایت از حقوق مراجعان و نیز متخصصان، 
نیازمند عملکرد بهینۀ سازمان نظام روان شناسی و مشاوره است؛ در 
حالی که مطابق آنچه در نامۀ جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای 
اسالمی به وزیر محترم علوم )منتشر شده در خبرگزاری فارس، ۲3 
دی ماه 1399( ذکر شده است، آسیب های این سازمان نیازمند توجه 

جدی و اقدام بموقع و ضروری است.

متاسفانه مسئوالن و هدایت کنندگان سازمان، به جای توجه به پیام های 
مشفقانه و دلسوزانۀ منظومه انجمن های علمی روان شناسی و مشاوره کشور 
و اخطارهای قانونی رکن بازرسان که مورد حمایت جامعۀ روان شناسی 
و مشاوره کشور است، نسبت به ادامۀ روند نامناسب »نظیر تصمیم به 
برگزاری مجمع  مورخ 1399/10/30 با تقلیل ارکان و جانشینی آن با 
رکن شوراهای استانی و عدم رعایت تشریفات قانونی« اصرار دارند. 
در شرایطی که عواملی نظیر عدم برگزاری رکن مجمع عمومی از زمان 
تاسیس سازمان، عدم انجام حسابرسی قانونی برای سال های اخیر، دست 
زدن مسئوالن سازمان به شکایت های واهی علیه خادمان این حرفه و 
بازرسان، موجب فلج شدن نظام نظارتی درون حرفه و سازمان شده 
است و امکان بررسی آسیب ها و تخلفات احتمالی را از بین برده است. 
عدم پیشگیری از چنین شرایطی باعث خواهد شد این سازماِن مهم که 
انتظار می رود الگوی شفافیت باشد، برخالف مشی مورد تاکید مسئوالن 
ارجمند کشور و مقام معظم رهبری، وارث عدم شفافیت و آسیب های 

اداری و مالی باشد و پیامدهای عدیدۀ منفی در سطح ملی پدیدآورد.
سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، اگرچه یک سازمان مستقل و 
غیردولتی است؛ اما با توجه به اینکه رئیس آن توسط ریاست محترم 
بوده و  اختصاصی  بودجه  دارای ردیف  تنفیذ می شود،  جمهوری 
نیازمند حسابرسی  توسط نهادهای حاکمیتی است و در عین حال، 
قانون تشکیل آن توسط مجلس محترم شورای اسالمی تصویب 
شده است. بر این اساس و با توجه به بازداری ها از عملکرد ارکان 
نظارتی درون سازمان )مجمع عمومی و هیات بازرسان(، پیشگیری 

از آسیب های آن نیازمند اقدام مشترک قوای سه گانه است.

منظومه انجمن های علمی روان شناسی و مشاوره از هر یک از روسای 
محترم قوای سه گانه درخواست دارد ضمن جلوگیری از برگزاری 
مجمع غیرقانونی مورخ 1399/10/30، با تشکیل کمیته ای متشکل از 
نمایندگان هر سه قوه، زمینه را برای برگزاری مجمع عمومی قانونی 
و انتخابات سراسری شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام 
روان شناسی و مشاوره فراهم سازند. با این امید که با ارتقای عملکرد 
این سازمان، گامی بیشتر به سوی ارتقای بهداشت روانی مردم عزیزمان 
برداشته شود. هرگونه تساهل، موجب تضییع قانون، تضییع  حقوق 
روانشناسان و مشاوران، تضییع حقوق عامۀ مردم برای بهره مندی از 
خدمات استاندارد توسط متخصصین صالح و از همه مهم تر آسیب 
به جایگاه رفیع علوم روانشناسی و مشاوره است. به مسئولیت پذیری 

و اقدام به موقع شما چشم امید داریم.

درخواست انجمن های علمی روانشناسی و مشاوره از سران قوا

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان این که در پروسه تبدیل 
وضعیت خانواده شهدای سالمت، این بنیاد در آخرین مرحله قرار 
دارد، گفت: »انتخاب و معرفی شهدا صرفا بر عهده وزارت بهداشت 
بوده و تاکنون 1۴0 پرونده در این بنیاد تعیین تکلیف شده است.«

به گزارش سپید، در جلسه مشترکی که با حضور محمدرضا ظفرقندی، 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی، فتاحی معاون انتظامی، حبیبی معاون 
اجتماعی و کرمانپور مدیر کل روابط عمومی نظام پزشکی با سعید 
اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
عباسپور معاون بهداشت و درمان و حاجی آبادی مدیر کل روابط 
عمومی این بنیاد برگزار شد؛ در خصوص مشکالت خانواده های 
شهدای سالمت و روندرسیدگی به پرونده های آنها در بنیاد شهید 
بحث و تبادل نظر انجام شد. در ابتدا رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
به بیان مشکالت خانواده شهدای سالمت از لحظه خاکسپاری تا 
مشکالت مالی و بیمه آنان پرداخته و اظهار کرد: »ضمن پاسداشت 
مقام شامخ این عزیزان که در راه خدمت رسانی به بیماران جان خود 
را از دست دادند؛ از بنیاد شهید درخواست دارم تا روند رسیدگی 

به پرونده های شهدای سالمت با سرعت بیشتری انجام شود.«

ظفرقندی افزود: »خانواده های شهدای سالمت با معضالت متعددی 
دست به گریبان هستند که این وضعیت می تواند در روحیه و خستگی 
کادر درمان تاثیر بگذارد، لذا رفع معضالت این خانواده ها سبب 

روحیه دادن به کادر درمان نیز می شود.«
در ادامه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با اشاره به آئین نامه 
موجود در خصوص شهدای سالمت بیان کرد: »دستور این که چه 
کسی شهید محسوب شود توسط رهبر معظم انقالب صادر می شود 
که خوشبختانه در پاسخ به نامه دکتر نمکی، وزیر بهداشت مبنی 
بر شهید محسوب شدن کادر درمان در راه مقابله با این بیماری؛ 
مقام معظم رهبری موافقت نمودند.« وی تصریح کرد: »بنیاد شهید 
آمادگی خود را برای تشکیل پرونده اعالم نمود اما بخشنامه اولیه 
تاکید بر این داشت که صرفا کارکنان  بخش دولتی شهید محسوب 
می شوند و آئین نامه برای اصالح مورد بررسی قرار گرفت و در فاز 
دوم کسانی که در  بخش های خصوصی به درمان بیماران پرداخته و 
در اثر ابتال به کووید19 جان خود را از دست دادند نیز جزو شهدای 
خدمت محسوب شدند.« وی خاطرنشان کرد: »تاکنون ۲۴1 پرونده 
به بنیاد شهید ارجاع داده شده که در کمیته مشترک بنیاد شهید، 

سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت مورد بررسی  الزم قرار 
گرفته و 1۴0 پرونده تایید شده است. مابقی پرونده ها در دست 
بررسی بوده و طی یکی دو جلسه آتی تعیین تکلیف خواهد شد.«
وی با بیان این که انتظار داریم کل پرونده های شهدای سالمت به 
سرعت رسیدگی شده و تکلیف خانواده های این عزیزان مشخص 
شود، گفت: »ممکن است در برخی پرونده ها اشکاالتی بوده و با 
آئین نامه سنخیتی نداشته باشد که قانونگذار در این مورد نیز راهکار 
الزم را ارائه کرده است. در موارد خاص به وزیر بهداشت اختیار 
داده است تا پس از بررسی های الزم پرونده مورد نظر را به بنیاد 
شهید ارجاع دهد و موارد خاص نیز در لیست خانواده معظم شهدا 
قرار گیرند؛ ناگفته نماند که خود ما می پذیریم که به دلیل مطول 
شدن جلسات رسیدگی به پرونده های شهدای سالمت؛ خانواده های 
این عزیزان با مشکالتی مواجه شده اند و بطور جد پیگیر هستیم تا 
بگونه ای عمل شود که رضایت خاطر خانواده های شهدا فراهم شود.«
اوحدی با اشاره به این که بنیاد شهید درپروسه تبدیل وضعیت خانواده 
شهدای سالمت در مرحله آخر قرار دارد، اذعان کرد: »انتخاب و 

معرفی شهدای سالمت صرفا بر عهده وزارت بهداشت است.«
به گزارش سازمان نظام پزشکی، وی یادآور شد: »وضعیت پرداخت ها 
در بنیاد شهید به گونه ای است که برخی از رسته های پزشکی در اشل 
پرداختی آن قرار نمی گیرند و برای رفع این معضل نیز مقرر شده 

معاونت توسعه وزارت بهداشت تصمیم گیری الزم را انجام دهد.«

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

140 پرونده شهید سالمت تعیین تکلیف شدند


