
رییس گروه آموزشی سالمت در حوادث و بالیا دانشگاه علوم توانبخشی اعالم کرد

رییس گروه آموزشی و مرکز تحقیقات 
سالمت درحوادث و بالیا دانشگاه علوم 
توانبخشی و سالمت اجتماعی اعالم کرد: 
»حوادث ترافیکی، ساالنه بیش از ۱۷ هزار 
کشته و بیش از ۴۴ هزار معلول دائمی 
برجای می گذارد و متاسفانه در کنار آن، 
۵۳ مخاطره در ایران شناسایی شده است 
که ۱۳ مخاطره اولویت دارند و همه این 
حوادث سبب بیش از ۷۵۰ هزار مراجعه 

در سال به نظام سالمت می شود.«
به گزارش سپید، حمیدرضا خانکه همزمان 
با هفته سالمت افزود: »این در حالی است 
که ساالنه عددی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد 
تولید ناخالص ملی کشورمان فقط برای 
حوادث هزینه می شود که حجم زیادی از 
آن به حوادث ترافیکی اختصاص دارد.«
وی تصریح کرد: »همواره نظام سالمت، 
بار ناشی از حوادث را تحمل می کند، در 
حالی که سازمان های متعددی در تامین 
ایمنی و امنیت باید مداخله کرده و مدیریت 
جامع خطر حوادث و بالیا را تامین کنند، 

اما بار اصلی بر دوش نظام سالمت است و 
در اسناد بین المللی از جمله سند »سندای« 
نیز وظیفه نظام سالمت بسیار پررنگ دیده 
شده؛ بطوری که در این سند، ۳۳ بار بحث 

»سالمت« مطرح شده است.«
در  سالمت  رشته  تخصصی  بورد  رییس 
حوادث و بالیا وزارت بهداشت تاکید کرد: 
»نظام سالمت باید در مقابل حوادث و بالیا، 

تاب آور و آماده باشد و به همین علت، طبق 
قانون دائمی مدیریت بحران کشور که سال 
۱۳۹۸ تدوین شده، نظام سالمت باید سند 
متناظری برای آمادگی، پاسخ، بازیابی و در 

نهایت پیشگیری تدوین کند.«
وی افزود: »باید این اسناد بزودی تدوین و 
ارائه شوند و یکی از مهم ترین ارکان این سند 
می تواند تاب آور کردن بیمارستان ها به عنوان 
محور اصلی تامین خدمات سالمتی باشد.«
وی گفت: »الزم است که به منظور تامین 
شعار عدالت که شعار دولت انقالبی است، 
در وهله اول، به توسعه خدمات بیمارستانی 
در سطح کشور و توسعه خدمات پیشگیری، 
تامین خدمات توانبخشی و افزایش ایمنی 
و  در حمل  مختلف خصوصا  سطوح  در 
چراکه  باشیم؛  داشته  اهتمام  عمومی  نقل 
هم اکنون به ازای هر هزار نفر، فقط ۱.6 
تخت در کشور داریم و بیمارستان های ما 
اکثرا توزیع نامتقارن و ناعادالنه ای دارند و 
از طرفی، دارای عمر بسیار باالیی هستند.«
حال  »در  افزود:  خانکه  ایلنا،  گزارش  به 
حاضر، متاسفانه باالی ۹۰ درصد حمل و 
در  است؛  محور  جاده  ما،  کشور  در  نقل 
صورتی که این عدد در دنیا، کمتر از ۵۰ 
درصد است و بیشتر حمل و نقل عمومی 
در دیگر کشورها، ریل محور است. بنابراین، 
باید این زیرساخت ها فراهم شود تا سالمت 
و ایمنی مردم تامین شده و بتوانیم جامعه ای 

پربار با توسعه پایدار داشته باشیم.«

حوادث ترافیکی عامل ۱۷ هزار کشته و ۴۴ هزار معلول در هرسال
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رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی اعالم کرد

تعالی  و  بیمارستانی  مدیریت  مرکز  رئیس 
از  گیری  بهره  لزوم  بر  بالینی  خدمات 
اجتماعی  مددکاری  تخصصی  حوزه  ظرفیت 
کرد. تاکید  جمعیت  جوانی  طرح  در 

بازدید  در  واعظی  حسن  سپید،  گزارش  به 
آموزشی  مرکز  اجتماعی  مددکاری  واحد  از 
هفته  تبریک  ضمن  مفید  کودکان  درمانی 
سالمت و تقدیر از تالش های صورت گرفته 
در حوزه مددکاری اجتماعی گفت: »مباحث 
استقرار  و  است  تخصصی  مددکاری  حوزه 
 HIS در   اجتماعی  مددکاری  اطالعات 
جهت تهیه بانک اطالعاتی بسیار مفید است.«

مددکاری  اداره  »ظرفیت سازی  افزود:  وی 
بهره مندی  جهت  بهداشت  وزارت  اجتماعی 
ستودنی  احمر  هالل  داوطلبین  خدمات  از 
بین  مشترک  نامه  تفاهم  براساس  و  است 
معاونت درمان و سازمان داوطلبان هالل احمر 
قرار است. سالمت یاران در مراکز درمانی به 
صورت داوطلبانه در حوزه مددکاری اجتماعی 
مشغول به ارایه خدمات به گروههای آسیب 
می شوند.« مشخصی  چارچوب  در  پذیر 

تعالی  و  بیمارستانی  مدیریت  مرکز  رئیس 

با  ارتباط  اهمیت  به  اشاره  با  بالینی  خدمات 
یونیسف  با  ارتباط  بین المللی،  سازمان های 
برای دریافت کمک برای کودکان بیمار را مهم 
دانست و گفت: »در بحث جوانی جمعیت هم 
مددکاری  تخصصی  نشست های  و  همکاری 
حوزه  این  از  و  شود  انجام  باید  اجتماعی 
برای ایجاد فرهنگسازی و آموزش بهره برد.«

همچنین رئیس اداره مددکاری اجتماعی معاونت 
بازدید گفت:  این  درمان وزارت بهداشت در 
»تدوین پروتکل تخصصی مددکاری اجتماعی 
پیرامون سیاست های  در حیطه کودک آزاری 
راستای  در  و  اجتماعی  مددکاری  حوزه 
حمایت های اجتماعی از گروه های آسیب پذیر 
مراجعه کننده به مراکز درمانی انجام شده و این 
پروتکل در اردیبهشت ماه سال جاری به تمام 
دانشگاه های علوم پزشکی سطح کشور ابالغ شد.«

سیدمحمد حسین جوادی توسعه همکاری های 
بین بخشی را عاملی برای توسعه خدمات مددکاری 
اجتماعی به گروه های هدف عنوان کرد و افزود: 
»در سال گذشته حدود ۵۰۰۰ مورد کودک آزاری 
با هماهنگی مددکاران اجتماعی مراکز درمانی و 
اورژانس اجتماعی بهزیستی ساماندهی شده است.«

رئیس اداره مددکاری اجتماعی معاونت درمان 
وزارت بهداشت با اشاره به حمایت های خیرین 
در حوزه مددکاری اظهار داشت: »از ظرفیت 
موسسه خیریه سیمرغ جهت تامین هزینه ایاب 
و ذهاب کودکان نیازمند خدمات درمانی و کم 
بضاعت مالی که از شهرستان به بیمارستان های 
است.« شده  استفاده  کرده اند  مراجعه  تهران 
به گزارش ایلنا، گفتنی است به مناسبت هفته 
سالمت، رئیس مدیریت بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی و رئیس اداره مددکاری اجتماعی 
معاونت درمان وزارت بهداشت به همراه مسئولین 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
شهید بهشتی از واحد مددکاری اجتماعی مرکز 
کردند. بازدید  مفید  کودکان  درمانی  آموزشی 
از  بازدید  این  پایان  در  است  ذکر  شایان 
کودکان  حوزه  در  فعال  اجتماعی  مددکاران 
آزاری  کودک  پروتکل  پایلوت  طرح  در  که 

آمد. عمل  به  تقدیر  داشته اند،  شرکت 

لزوم بهره گیری از ظرفیت حوزه
 تخصصی مددکاری اجتماعی در طرح جوانی جمعیت
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