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رهبر معظم انقالب اسالمی:  خبـر

قانونتعرفهگذاریخدماتپرستاریالزماالجراست
امروز پرستاران در چشم مردم ما از همیشه عزیزتر و شرافتمند ترند

انقالب اسالمی صبح روز یکشنبه  رهبر معظم 
در سخنان زنده و تلویزیونی به مناسبت میالد 
حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها و روز پرستار، 
ضمن تبریک این روز به همه پرستاران، تکالیفی 
را برای مسئوالن کشور مشخص کردند و »اجرای 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری« و » استخدام نیروی 

پرستار« را از اهم آن تکالیف دانستند.
به گزارش سپید، متن کامل بیانات حضرت آیت اهلل 

خامنه ای به این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

والحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سیّدنا 
محّمد و آله الّطاهرین سیّما بقیّة اهلل فی االرضین.

 روز پرستار را که مزیّن و مشّرف به نام حضرت 
زینب کبری )سالم اهلل علیها( است، به همه  پرستاران 
عزیز و به گروه پرستاری تبریک عرض می کنم. 
امیدوارم که خداوند متعال توفیقات خودش را شامل 
حال همه ی شماها بکند و نیک روزی و خوش عاقبتی 
و سعادت دنیا و آخرت را نصیب شما پرستاران 
عزیز و گروه های پرستاری بکند. الزم می دانم به 
خانواده های گرامی و عزیزی که در این حوادِث کرونا 
عزیزان خودشان را که پرستار بودند از دست دادند 
تسلیت عرض بکنم و برای آن درگذشتگان فداکار 
و مجاهد، از خداوند متعال طلب علّو درجات کنم.

 
پرستار فرشته  رحمت بیمار؛ هم مددکار 

پزشک و هم غمگسار مریض
امروز بحمداهلل پرستاران در چشم مردم ما از همیشه 
عزیزتر و شرافتمند ترند؛ و این لطف خدا و نعمت 
خدا است. امیدواریم که همواره به همین شکل 
باشد و افزایش پیدا کند. پرستار فرشته   رحمت 
بیمار است؛ این یک تعبیر واقعی است، به هیچ 
وجه مبالغه آمیز نیست؛ هم با جسم بیمار سر و کار 
دارد، هم با روح بیمار. در مورد جسم بیمار، پرستار 
در واقع شریک و همکار و مددکار پزشک است. 
بخش مهّمی از کار بهبودی جسمی بیمار را پرستار 
انجام میدهد؛ این در مورد جسم مریض. در مورد 
ارتباط با روح مریض، پرستار در واقع غمگسار و 
نوازشگر و آرامش بخش مریض است؛ این نقش 
بسیار مهّمی است. پرستاران، هم به جسم بیمار کمک 
میک نند و بهبودی او را سرعت می بخشند و در 
مواردی امکان پذیر می کنند و هم اینکه جان او را، 
روح او را، اعصاب او را آرامش می بخشند؛ با یک 
لبخند، با یک حرف گرم، با یک حرکت مهربانانه، 
احساس خوبی را در بیمار به وجود می آورند و 

در روح او اثر می گذارند.

نقش مهم و بزرگ پرستار در بهبودی بیمار
 آن کمک جسمانی را که عرض کردیم اینها شریک 
و همکار پزشکند، باید خیلی مهم شمرد؛ چون واقعًا 
مهم است. حاال آن بیماری که احتیاج به پرستاری 
ندارد و سرِپا است یا بیماری سبکی دارد، بحثی 
در او نیست؛ لکن بیماری که نیاز به پرستار دارد، 
اگر بهترین پزشک ]هم[ در بالین او حاضر بشود 
و دستور بدهد و کمک کند اّما پرستاری نباشد که 

او را حمایت کند و در آغوش محبّت خودش 
بگیرد، بهبودی بسیار دشوار خواهد شد؛ یعنی نقش 
پرستاری در بهبودی بیمار نقش مهم و بزرگی است 
و اگر پرستار نباشد، ممکن است در مواردی معالجه 

به نتیجه نرسد.

غمگساری و مهربانی؛ یکی از ارزش های 
واالی اسالمی

اّما در باب کمک روحی که گفتیم غمگسار است، 
روحیه بخش است، مهربانی کن است، این یکی از 
ارزش های واالی اسالمی است. در اسالم، شفقت 
و همدلی و مهربانی یکی از دستورهای عمده است. 
اینکه در قرآن کریم میفرماید »ُرَحماُء بَینَُهم » یعنی 
با یکدیگر مهربانند، رحیمند، این فقط مربوط به 
بیمارها نیست، مربوط به همه است. همه باید نسبت 
به همدیگر با شفقت باشند، با مهربانی باشند؛ این 
کاری است که پرستار انجام میدهد. پرستارها برای 
این کار، خودشان را، روحیه شان را آماده میکنند، 
خسته هم میشوند؛ این کار، خیلی خسته کننده هم 
هست اّما در عین حال تحّمل میکنند؛ آنجایی که 
باید لبخندی بزنند به بیمار، لبخند میزنند. این یکی 
از مهم ترین ارزش های اسالمی و از توصیه های 
اسالمی است. واقعاً تالش برای کاهش آالم یک 
انسان، جزو زیباترین مناظر زندگی انسان ها است.

مناظر اعجاب انگیز از فّعالّیتهای پرستاران 
در ماه های اخیر

 من می خواهم عرض بکنم این زیبایی در این سال 
کرونایی، در این ماه های کرونایی، بیشتر خودش را 
نشان داد. پرستارهای ما در بیمارستان ها، از خودشان 

حرکاتی را نشان دادند، مناظری را نشان دادند، 
فّعالیّت هایی را نشان دادند که حقیقتاً اینها مایه   اعجاب 
انسان می شود. خود پرستاری یک کار دشواری 
است، کار پُراضطرابی است؛ حاال اگر چنانچه بر 
این دشواری و بر این اضطراب، این هم اضافه 
شد که خطر واگیری وجود دارد، خطر ابتال وجود 
دارد، این خیلی کار را دشوارتر می کند. پرستاران 
ما این کار دشوارتر را در این دوران کرونایی انجام 
دادند؛ با اینکه جان خودشان در خطر بود، با اینکه 
احتمال می دادند که خودشان مبتال بشوند، در عین 
حال این کار را انجام دادند و مجموعه  پرستاری 
ما، پرستاران عزیز ما، انصافاً کار بزرگی را در این 

مّدت به ثبت رساندند.

دو تکلیف مسئوالن
۱( اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری
خب، این مجاهدتی که در این مّدت انجام گرفت، 
پرستارها را در چشم مردم عزیز کرد. تا قبل از این 
قضایا، مردم خیلی توّجهی به اهّمیّت کار پرستاری 
نداشتند؛ در این قضیّه   کرونا مردم فهمیدند که 
پرستاری چه کار بزرگی است، چه کار مهّمی است، 
چه ارزشهای واالیی در درون آن وجود دارد؛ این 
را مردم فهمیدند. بنابر این، به چشم مردم -همان 
طور که قباًل هم گفتم- اینها عزیز و شرافتمندتر 
از همیشه شدند، لکن این کافی نیست؛ من این 
را می خواهم عرض بکنم، این کافی نیست. بله، 
شما به چشم ما مردم خیلی عزیزید لکن مسئوالن 
هم تکالیفی دارند، باید تکالیف خودشان را انجام 
بدهند، باید به فکر باشند. من البتّه در این زمینه 
نمی توانم بحث تخّصصی بکنم و این کار بایستی در 

مراکز تخّصصی انجام بگیرد. شاید یکی از کارهای 
الزم االجرا که به بنده گزارش دادند عبارت باشد 
از اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
این قانون مّدت ها قبل تصویب شده و آن  که 
طور که برای من گفته می شود، این قانون به سود 
پرستارها است و برای آنها مفید است لکن اجرا 
نشده؛ یک قانونی است بایستی اجرا بشود. البتّه 

کارهای دیگری هم وجود دارد.
 

۲( جّدیّت در استخدام پرستارها
از جمله کارهای خیلی خوب، استخدام پرستار 
است. من البتّه این را شاید در سه چهار سال پیش 
یک وقتی به مسئولین محترم گفتم که باید حدود 
سی هزار پرستار را استخدام کنید؛ مشکالتی داشتند 
و ُمتعّذر شدند به آن مشکالت و نشد؛ اخیراً خب 
یک اقداماتی انجام گرفته. این را باید بشّدت و با 
جّدیّت دنبال کنند؛ شوخی نیست. وضع پرستارهای 
ما بایستی آن چنان باشد که اینها بتوانند با خیال 
راحت به کارشان بپردازند؛ خانواده هایشان هم بایستی 
خاطرجمع باشند که این جوانشان، زنشان، مردشان 
که داخل بیمارستان مشغول به این خدمت بزرگ 
است، در این کار توفیقاتی خواهد داشت. امیدواریم 
ان شاء اهلل خدای متعال به همه این توفیق را بدهد.

من مجّدداً روز پرستار را که روز والدت حضرت 
زینب کبری )سالم اهلل علیها( است به همه شما 
پرستاران عزیز و به گروه های پرستاری تبریک 
عرض می کنم و امیدوارم که ان شاءاهلل همه   شما 
مشمول لطف و رحمت الهی باشید و ان شاءاهلل 

شما را دعا خواهم کرد.
والّسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته



رئیس جمهور در آئین بزرگداشت روز پرستار: 

حضرت  والدت  تبریک  با  جمهور  رئیس 
زینت کبری )س( و گرامیداشت روز پرستار 
تاکید کرد که کادر درمانی ایران اسالمی به 
عنوان مدافعان سالمت، در خط مقدم مقابله 
نمره  انصافا  خودگذشتگی،  از  با  کرونا  با 
عمومی  وجدان  بی تردید  و  گرفتند  خوبی 

می کند. تواضع  آنان  برابر  در 
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دولت، حسن روحانی عصر یکشنبه در آئین 
بزرگداشت روز پرستار اظهارداشت: »امروز 
مجموعه کادری که بار مسئولیت بهداشت و 
درمان کشور را بر عهده دارد نه تنها مورد اعتماد 
ایرانیان بلکه مورد اعتماد غیرایرانیان است و 
اینکه افرادی که در اروپا زندگی می کنند اما 
راهی  به عمل های جراحی،  نیاز  در صورت 
ایران می شوند، افتخاری برای ایران است.«

ایثار، فداکاری و  از  با تجلیل  رئیس جمهور 
جانفشانی کادر درمانی بویژه جامعه پرستاری 
کشور، گفت: »بدون تردید فداکاری این عزیزان 
در تاریخ ثبت خواهد شد و ملت ایران خدمات 
این عزیزان را هرگز فراموش نخواهند کرد.«
درمان  و  بهداشت  اینکه  بخش  بیان  با  وی 
از  و  امید  و  تدبیر  دولت  اولویت های  از 
بود،   ۹۲ سال  در  انتخاباتی  وعده های  جمله 
اظهارداشت: »از ابتدای دولت یازدهم اجرای 
قرار  کار  دستور  در  را  سالمت  تحول  طرح 
به  نیز  دولت  منتقدین  حتی  امروز  و  دادیم 
موفقیت آمیز بودن این کار بزرگ اذعان دارند، به 
واسطه اجرای این طرح، هزینه های سرسام آور 

کنار  در  است. همچنین  یافته  کاهش  درمان، 
اجرای این طرح بیمه سالمت و عمومی کردن 
بیمه برای همه مردم را به اجرا در آوردیم.«
روحانی خاطر نشان کرد: »در ۷ سال گذشته 
۳۶  هزار تخت جدید بیمارستانی اضافه شده 
طور  به  بیمارستانی  تخت های  درصد   ۴۰ و 
کامل مورد بازسازی قرار گرفته است و تعداد 
تخت های آی سی یو بیش از ۲ برابر شده است.«

رئیس جمهور تصریح کرد: »دولت هر مقدار 
در  افتخار  با  باشد  داشته  توان  و  امکانات 
مسیر رسیدگی و بهبود شرایط کادر درمانی و 
پرستاری کشور هزینه خواهد کرد و براساس 
گزارش سازمان برنامه و بودجه از اسفند سال 
گذشته تاکنون پرداختی  بخش درمان ۲.۵ برابر 

افزایش داشته است.«
روحانی در ادامه سخنان خود خواستار وجود 
در  توان بخشی  و  مراقبتی  مراکز  و  نقاهتگاه 
کنار بیمارستان های بزرگ شد و اظهار داشت: 
کردن  الکترونیکی  موارد  این  کنار  در  »باید 
 بخش درمان و پرستاری و مراقبت در منزل 
از  با استفاده  را به طور کامل پیگری کرد و 
این روش ها نیازی به حضور همه بیماران در 

بود.« نخواهد  بیمارستان 
از  قدردانی  با  همچنین  جمهور  رئیس 
»تعداد  گفت:  دانش بنیان  شرکت های  تالش 
شرکت های دانش بنیان در دوره ۷ سال گذشته 
و  یافته  افزایش  شرکت   ۵۲۰۰ از  بیش  به 
تأسیس  تا  دادم  دستور  استانداران  به  اخیراً 
خود  استان های  در  را  نوآوری  کارخانه های 

پیگیری کنند. این شرکت ها در زمینه کرونا نیز 
بسیار فعال بودند و تعداد زیادی از تجهیزات 
مورد نیاز  بخش بهداشت و درمان کشور توسط 

شرکت های دانش بنیان تهیه و تولید شد.«
یلدا  شب  تبریک  با  ادامه  در  روحانی  دکتر 
گفت:  »بزرگترین کمک به کادر درمان کشور 
این است که امشب مردم از دورهمی ها دوری 
کنند و از طریق فضای مجازی و به صورت 
غیرحضوری مراسم این شب را برگزار کنند. 
ایام  بزرگداشت  مراسم  امیدوارم  همچنین 
به صورت غیرحضوری  فاطمیه حتی االمکان 
بهداشتی  دستورالعمل های  همه  رعایت  با  و 

برگزار شود.«
رئیس جمهور در این مراسم از همسر شهید 
مدافع سالمت و همچنین پرستار نمونه کشوری 

با اهدا لوح سپاس، تجلیل و قدردانی کرد.
پرستار  مراسم همچنین خانم جلیلی  این  در 
آسیب دیده از کرونا از یزد و آقای فانی مدیر 
پرستاری استان خراسان شمالی از طریق ویدئو 
پیشنهادات  و  نظرات  سخنانی  در  کنفرانس 
خود را بیان کردند و رئیس جمهور از ایثار 
برای شان  و  کرده  قدردانی  آنان  فداکاری  و 

سالمتی کامل آرزو کرد.

اجازه ندادیم حتی یک بیمار پشت 
بماند بیمارستان  در 

در آئین بزرگداشت روز پرستار، وزیر بهداشت 
هم طی سخنانی گفت: »دو سال گذشته تعداد 
بیمارستانهای  به  بیمارستانی  تخت  زیادی 

کشور اضافه شد و تعداد تخت های آی سی 
افزایش یافتند و این مساله  نیز  یو در کشور 
نقش مهمی در مهار و مبارزه با اپیدمی کرونا 
داشت، با این وجود هنوز از نظر نسبت تخت 
بیمارستانی به جمعیت با استانداردهای جهانی 
فاصله  همسایه  کشورهای  وضعیت  حتی  و 

زیادی داریم.«
با  شرایط  این  »در  داد:  ادامه  نمکی  سعید 
وجود تحریم های آمریکا و هم پیمانانش که 
برای تامین کوچکترین امکانات باید هزاران 
مسیر را طی می کردیم، اما اجازه ندادیم حتی 
هیچ  و  بماند  بیمارستان  در  پشت  بیمار  یک 
بیماری ناراضی از بیمارستان مرخص شود.«
وزیر بهداشت گفت: »در این مسیر دشوار باید 
از پرستاران ایثارگر قدردانی کنیم که جز عزت 
و فداکاری از آنان چیزی ندیدیم، کسانی که 
حدود یکسال از زندگی خود را فدای مراقبت 
و بهبود بیماران کرونا کردند و از تحمل هیچ 
رنجی برای بیماران پرهیز نکردند و هیچکدام 
از پرستاران مساله مطالبات اقتصادی خود را 

با مراقبت از بیماران گره نزدند.«
نمکی افزود: »با توصیه های مقام معظم رهبری 
در آخرین جلسه ای که خدمت ایشان بودیم، 
تالش زیادی در حال انجام است که دریافتی 
افزایش  زودی  به  و  یابد  افزایش  پرستاران 
حقوق پرستاران در حکم آنان اعمال می شود 
و امیدواریم بتوانیم پاسخی مناسب به مطالبات 

مادی این قشر معنوی بدهیم.«
ادامه در صفحه 4 

مدافعان سالمت در مقابله با 
کرونا نمره خوبی گرفتند
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 ادامه از صفحه 3
نظام پرداخت حوزه سالمت 

تبعیض آمیز است
جلسه  این  در  پرستاری  نظام  سازمان  رئیس 
گفت: »نظام پرداخت در نظام سالمت بسیار 

تبعیض آمیز و غیرعادالنه است.«
حضرت  والدت  تبریک  با  میرزابیگی  محمد 
و خاطره شهدای  یاد  داشت  گرامی  و  زینب 
دفاع مقدس و مدافعان سالمت گفت: »ده ماه 
و  گذشت  کشور  در  کرونا  بیماری  شیوع  از 
پرستاران در نبود واکسن جان فشانی کردند، 
 60 بر  بالغ  و  شدند  شهید  نفر   100 بر  بالغ 
هزار نفر به بیماری کرونا مبتال شدند، آیین نامه 
شهدای سالمت باید زودتر تعیین تکلیف شود 

تا وضعیت این افراد مشخص شود.«
وی افزود: »طی 8 سال گذشته سهم پرداختی 
از سازمان  و  کرد  پیدا  کاهش  مردم  از جیب 
برنامه بودجه و وزیر بهداشت و معاونان وزارت 
بهداشت تشکر می کنم و موضوع استخدام را مد 
نظر قرار دهید، طبعات کمبود نیرو مستقیم به 
بیمار برمی گردد بر اساس حداقل استاندادرها 
باید 2.5 نفر نیرو به ازای هر تخت داشته باشیم 
اما االن یک نفر به ازای هر تخت بیمارستانی 
داریم این موضوع باعث شده که به پرستاران 
دلیل  به  پرستار  و  بدهیم  اجباری  کار  اضافه 
شیفت های دوم و سوم به ازای 20 سال خدمت 

60 سال خدمت کند.«
رئیس سازمان نظام پرستاری افزود: »مجوزهای 
خوبی داده شده است برای جذب پرستاران، 
باید زودتر  افراد  این  اما آقای رئیس جمهور 
باشد  ُکند  استخدام  اگر روند  جذب شوند و 

دردی دوا نمی شود در بحران کرونا 60 هزار 
نفر مبتال داریم و 7 هزار نفر منفک شده هستند 
بیمار  بالین  بر  و پرستارانی داریم که 2 هفته 
حضور دارند اما با این حال تعداد آنها کم است.«
وی تاکید کرد: »اگر در زمستان بحران دیگری 
تخت های  توسعه  افزایش  با  و  باشیم  داشته 
می شویم  مواجه  نیرو  کمبود  با  بیمارستانی 
پرستاران  دوش  روی  تخت ها  افزایش  بار  و 

موجود می افتد.«
میرزابیگی افزود: »طی 7 الی 8 سال گذشته 
نظام  است.  شده  کم  پرستار  نیروهای  تعداد 
پرداخت در نظام سالمت بسیار تبعیض آمیز 
متخصص  گروه های  و  است  غیرعادالنه  و 
برای ما مورد احترام هستند و رزق و روزی 
افرادی  و  باشد  افراد  یک سری  نباید دست 
جای  در  و  می کنند  کار  عمل  اتاق  در  که 
داشته  بیشتری  دریافتی  می کنند  کار  شیک 
باشند. کرونا نظام پرداخت ناکارمد ما را اثبات 
شیفت های  با  بهداشت  وزارت  امروز  کرد، 
بیشترین ضریب  و  است  مواجه  ساعته  چند 
اشغال تخت را داریم، ولی درآمد بیمارستان 
نظام  این  از  همه  و  است  کرده  پیدا  کاهش 
پرداخت  نظام  اگر  هستند  ناراحت  پرداخت 
باید  با همین روال باشد هرکسی  قرار است 
بر اساس وظایف خود از درآمدهای  بخش ها 
استفاده کند، بحث مشاغل سخت و زیان آور 
در موضوع نیروهای بالینی نظام سالمت باید 

مد نظر قرار داشته باشد.«
میرزابیگی گفت: »قانون بهره وری فدای سایر 
قوانین شده است و پرستاران از مزایای قانون 
مشاغل سخت و زیان آور محرومند و به درستی 

گله مندی  باعث  و  نمی شود  اجرا  کشور  در 
همکاران ما است.«

قانون  با  رابطه  »در  کرد:  خاطرنشان  وی 
یک  باید  بیمه  عالی  شورای  تعرفه گذاری 
عضو از گروه پیراپزشکی و پرستاری حضور 
داشته باشد و یکی از کرسی ها باید در اختیار 
گروه پیراپزشکی قرار بگیرد تا موضوع حقوق 
پرستاران را دنبال کند؛ آیین نامه ای که شورای 
عالی امنیت ملی تدوین کرده است در حوزه 
از  حد  این  و  نیست  کامل  سالمت  شهدای 
مدافعان  برای  محدودیت ها  و  سخت گیری 
سالمت جایز نیست به دلیل اینکه افرادی در 

این میان جان خود را از دست دادند.«
رئیس سازمان نظام پرستاری خطاب به رئیس 
جمهور گفت: »آقای رئیس جمهور عده ای در 
حوزه کرونا سالمت خود را برای همیشه از 
مثل  آنها  برای  نمی گوییم  ما  می دهند  دست 
دفاع مقدس جانبازی در نظر بگیریم بلکه باید 
مزایایی برای آنها در نظر گرفته شود، من مواضع 
صنفی و حرفه ای را مطرح کردم و این نکته 
تا  پرستاران  پرستاران می گویم که  از قول  را 
آخرین نفس در خدمت نظام سالمت هستند.«

لزوم پوشش بیمه خدمات مراقبت در منزل
معاون پرستاری وزارت بهداشت هم در سخنانی 
اظهار داشت: »بسیار مفتخرم در سال جهانی 
پرستار که توسط سازمان جهانی بهداشت سال 
پرستار و ماما نامیده شده است اعالم کنم که 
بیش از ۳00 روز است که کادر بهداشت و درمان 
ما در فشار مضاعف به بیماران کرونا خدمت 
می کنند و بسیاری از آنها جانفشانی کرده اند.«

وی افزود: »کرونا نشان داد که هیچ پیشرفتی 
در جوامع نمی تواند جای پرستاران را پر کند 
و جایگزین او شود، در همه جوامع اسالمی 
و غیر اسالمی، دینی و غیردینی کمتر شغلی 

است که از آن تکریم شده است.«
پرستاری  علمی،  رویکرد  »با  افزود:  حضرتی 
ایران پایاپای کشورهای غربی در حال حرکت 
است. وجود بیش از 1۹0 دانشکده پرستاری و 
۴۴هزار دانشجو در 1۴ گرایش مختلف نشان 

از قوت پرستاری ایران دارد.«
طور  به  پرستاران  مطالبات  اینکه  بیان  با  وی 
بهمن  »در  گفت:  می رسد،  ماه   ۴ به  میانگین 
۹8 حقوق پرستاران 50 درصد افزایش یافت، 
قرارداد  کار  نیروهای  درصدی   ۴0 افزایش 
معین و ساماندهی وضعیت پرستاران شرکتی 
از پیگیری های مستمر معاونت پرستاری بوده 

است.«
معاون پرستاری گفت: »کارانه سال ۹8 تسویه 
پرداخت  در  دانشگاه ها  برخی  و  است  شده 
معوقات به روز هستند. از هزار پرستار در  بخش 
کرونا نیز تقدیر شده است. برنامه ریزی برای 
آموزش پرستار ویژه آی سی یو از جمله دیگر 

اقدامات بوده است.«
به گزارش فارس، وی گفت: »تعداد معدودی 
از پرستاران 8۹ روزه در حال فعالیت هستند 
که درخواست استخدام آنها را داریم. آیین نامه 
تاسیس مراکز نگهداری و مراقبت از بیمارانی 
بستری  به  نیاز  ندارند و  را  بستری  امکان  که 
طوالنی مدت دارند ابالغ شود و پوشش بیمه ای 
برای خدمات بیماران مراقبت در منزل را باید 

مد نظر قرار داد.«
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پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز پرستار:  خبـر

لحظه های ناب ایثارگری پرستاران 
همواره در تاریخ این سرزمین جاودانه خواهد ماند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی 
ضمن گرامیداشت میالد باسعادت حضرت زینب 
کبری )س( و روز پرستار، گفت: »حماسه ای که توسط 
جامعه پرستاری کشورمان خلق شد را با هیچ زبانی 
نمی توان بیان کرد و لحظه های ناب ایثارگری پرستاران 
همواره در تاریخ این سرزمین جاودانه خواهد ماند.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سعید نمکی در 
این پیام یادآور شد: »موج سنگین بیماری نفس گیر 
کرونا به خصوص با همه گیری در اسفندماه سال 
گذشته آنچنان مراکز بیمارستانی جهان و به تبع آن 
کشورمان را در برگرفت که اگر همت، غیرت و از 
خودگذشتگی پرستاران شریف در کنار دیگر همکاران 
نظام سالمت نبود مهار امواج سهمگین بیماری هرگز 

میسر نمی شد.«
وزیر بهداشت در این پیام با بیان این که آنچه سه موج 
سهمگین بیماری را مهار کرد همانا تاب آوری، گذشت 
و ایثار تالشگران عرصه سالمت به خصوص جامعه 
شریف پرستاری کشور بود، تصریح کرد: »پرستاران 
آنقدر پایدار و محکم ایستادند، از جان و راحت جسم 
و روح گذشتند تا منحنی های سرکش ابتال و مرگ در 
مقابل عظمت همت بلندشان سرتعظیم فرود آورد.«
متن کامل پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز پرستار 

به شرح زیر است: 
روز پرستار، مقارن با میالد باسعادت حضرت زینب 
کبری )س(، پرستار کاروان عزیزان کربال بر همه 

پرستاران ارجمند کشورمان مبارک باد.

گرچه پرستار آن زمان که روپوش سفید می پوشد، 
احرام عشق می بندد تا پروانه سان بر بالین بیمار 
دردمندش طواف دهد و سال هاست پرستاران شریف 
این سرزمین عاشقانه و مخلصانه لحظه ای از خدمت به 
مردم شریف کشورشان غفلت نورزیده اند و عالوه بر 
زحماتی که زحمتکشان عرصه پیشگیری و بهداشت 
در کاهش مرگ و میرهای کشور متقبل شده اند، نقش 
بی بدیل پرستاران در مراقبت از بیماران همگام با توسعه 
زیرساختهای نظام سالمت در کاهش ابتال به بیماری 
و مرگ و میر و افزایش امید به بقاء ستودنی است.

موج سنگین بیماری نفس گیر کرونا به خصوص با 

همه گیری در اسفندماه سال گذشته آنچنان مراکز 
بیمارستانی جهان و به تبع آن کشورمان را در برگرفت 
که اگر همت، غیرت و از خودگذشتگی پرستاران 
شریف در کنار دیگر همکاران نظام سالمت نبود 
مهار امواج سهمگین بیماری هرگز میسر نمی شد. 
آنچه سه موج سهمگین بیماری را مهار کرد همانا 
تاب آوری، گذشت و ایثار تالشگران عرصه سالمت 
به خصوص جامعه شریف پرستاری کشور بود. آنقدر 
پایدار و محکم ایستادند، از جان و راحت جسم و 
روح گذشتند تا منحنی های سرکش ابتال و مرگ در 
مقابل عظمت همت بلندشان سرتعظیم فرود آورد. 

اما در این راه پرهراس نازنینان ارجمندی آسمانی 
شدند، تعداد قابل توجهی بیمار و زمین گیر و آنان 
که برپای ماندند آنگونه جور کشیدند که با آنکه 
رمقی برای استمرار نمانده بود سنگر خدمت رسانی 

به بیماران نیازمند را رها نکردند.
با طبعی بلند و نجابتی ستودنی هرگز مطالبات مادی را 
بهانه کم خدمتی نکردند و با مناعت طبع از بهترین های 
زندگی گذشتند . حماسه ای که توسط جامعه پرستاری 
کشورمان خلق شد را با هیچ زبانی نمی توان بیان کرد 
و با هیچ کالمی نمی توان به نگارش درآورد و یا هیچ 
امکانی نمی توان به تصویر کشید. لحظه های ناب 
ایثارگریشان همواره در تاریخ این سرزمین جاودانه 
خواهد ماند. امروز نام پرستار همچون عطر پاکیزه 
زیباترین گل های بهاری مشام جان مرد و زن و پیر و 
جوان این سرزمین را می نوازد و مردم سراسر کشورمان 

با احترام و تکریم نام پرستار را بر زبان می آورند.
درود می فرستم به روح بلند شهدای پرستار و اراده 
واالی آنان که جان بر کف بر بالین بیمار شبانه روز 
ایستاده اند و در راه تندرستیش می کوشند. دیر یا زود 
بیماری کرونا همچون دیگر بیماری های واگیردار از 
جهان رخت بر می بندد اما نام پرستار همواره بر تارک 
آسمان سرزمینمان می درخشد و نسل ها این فداکاری 

و حماسه آفرینی ستودنی را فراموش نمی کنند.
نازنینان همواره در یاد مردم ایران نامتان جاودانه و 

خاطرتان ناب و خالصانه می ماند.
دکتر سعید نمکی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »امسال ۲۰ هزار 
نیروی پرستار را جذب می کنیم و اولویت با پرستارانی است که به 
عنوان شرکتی یا قراردادی در مجموعه های وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی زحمت کشیده یا در  بخش های کرونا کار کرده اند.«

به گزارش سپید، سعید نمکی در سیزدهمین آیین پویش ره سالمت و 
گرامی داشت فرارسیدن پنجم جمادی الثانی )۳۰ آذر( والدت حضرت 
زینب)س( و روز پرستار افزود: »یکی از بدترین ایام تاریخ این 
مملکت از نظر شرایط اقتصادی را اداره می کنیم. قحط سالی امسال 
را در تاریخ بعد از انقالب نداشتیم. چه از نظر ارز و چه ریال، سالی 
به بدی امسال نداشتیم. این تنگنا همراه با مشکالت تهیه نیازهای 
نظام سالمت شد. در این سال سخت تالش کردیم بیشترین افزایش 
سنواتی را برای پرسنل بهداشت و درمان رقم بزنیم. در تاریخ سال های 
گذشته افزایشی در این سطح برای حقوق و مزایای پرسنل نداشتیم.«
وی ادامه داد: »بر اساس آخرین ماه سال ۹۷ حدود صد درصد افزایش 
حقوق و مزایا اتفاق افتاده است.«وزیر بهداشت بیان کرد: »برای جامعه 
پرستاری از امروز ۵۰ درصد فوق العاده ویژه در احکام لحاظ می شود. 
به معاونان درمان و توسعه و پرستاری اعالم کردم که از اول سال برای 
پرستاران، عالوه بر کارانه، فوق العاده ویژه دیگری برای عزیزانی که 
در  بخش های کرونا کار می کردند، به عنوان صعوبت کار لحاظ کنیم.«

وی افزود: »این قدردانی کوچکی از جامعه پرستاری کشور به پاس 
زحمات شان خواهد بود، اما باز هم کافی نیست و امیدواریم بتوانیم 

قدم هایی را برای قدردانی مادی و معنوی این قشر عزیز برداریم.«
نمکی گفت: »روزهای زیادی را در تاریخ یک سرزمین به نام افرادی 
با مناسبت هایی گذاشته ایم، اما مدت ها فکر می کردم که چرا زینب 
)س( و پرستار. یکی از توجیهات این بود که زینب )س( پرستار رنج 
دیده قافله ستم دیده کربال بود، اما در جریان کرونا وقتی دیدم پشت 

لباس پرستاری نوشته بود: گر ز سر بریده می ترسیدیم، در محفل 
عاشقان نمی رقصیدیم. این قرابت را بیشتر حس کردم.«

وی ادامه داد: »قرابت عاشقانه بین پرستار که روزهای سختی را گذراند 
و آن چه زینب )س( در کربال گذراند، بزرگترین وجه اشتراک پرستاران 
ما با زینب )س( است.« وزیر بهداشت افزود: »در برابر همه جامعه 
بهداشت و درمان و نظام سالمت کشور سر تعظیم فرود می آوریم 
که حماسه بزرگی آفریدند. این حماسه را نمی توان با زبانی گفت 
و با قلمی نگارش کرد و با دوربینی به تصویر کشید. این عظمت و 
حماسه را تاریخ قضاوت می کند که در سال های تحریم و با دست 
خالی، چه عظمت و حماسه ماندگاری خلق شد. خودم را به عنوان 
یک شهروند و سرباز نظام سالمت مدیون این جامعه شریف اعم از 
پرستار و پزشک و جامعه آزمایشگاهی می دانم. در این مدت جامعه 
پزشکی و نظام سالمت ثابت کرد که همه در کنار مردم حضور دارند. 
حرمت و عزت این جامعه را از کودک و بزرگ و حتی نسل های 

آتی در قلب و روح و صفحه های تاریخ این مملکت می بینند.«
نمکی گفت: »همواره گفتم که مبادا مطالبات مالی این عزیزان باعث 
شود که معنویت این قشر عزیز را نادیده بگیریم. آنچه جامعه پزشکی 
و پرستاری و بهداشت و درمان در این ایام خلق کرد را با هیچ 
معیار مادی نمی توان جواب داد، اما زندگی خرج دارد و کرامت 
انسانی گاهی درگیر مسائل مادی و دنیوی می شود.« وزیر بهداشت 
گفت: »عالوه بر نقش آفرینی بیمارستان مسیح دانشوری در مدیریت 
کووید۱۹، راه اندازی یکی از مجهزترین مراکز پیوند عضو را در این 
مرکز دنبال می کنیم.« وی ادامه داد: »همه برای کمک به بیمارستان 
مسیح دانشوری آماده هستیم. این بیمارستان متعلق به ملت ایران 
است. یک سرمایه گران بهای ملی و موزه ارزشمند تاریخ پزشکی 
کشور است. به همین دلیل همه خودمان را مکلف می دانیم که به 

این مجموعه کمک کنیم و در توسعه زیرساخت ها درنگ نمی کنیم. 
آن چه امروز همه ما را دور هم جمع کرده، همان عشقی است که 

در بانوی بزرگوار شعله ور بود.«
نمکی بیان کرد: »آن چه دکتر والیتی را با این سن و سال به بیمارستان 
مسیح دانشوری می کشاند، همان عشق است. امیدواریم این دست مایه 
بزرگ خلقت و آفرینش همواره ما را در این صحنه گرم نگه دارد و 

روزهای بهتری را برای آینده این مجموعه رقم بزنیم.«
وزیر بهداشت گفت: »خیلی معتقد به توسعه تحصیالت تکمیلی در 
کشور نیستم. اعتقاد دارم باید با آموزش در دوره های عمومی، افراد 
چند ظرفیتی ماهر تربیت کنیم. بیشترین تحصیالت تکمیلی را داریم 
و در رشته های عمومی، مهارت کافی را به افراد آموزش نمی دهیم. 
تقاضای من این است که برای رشته های کارشناسی پرستاری و 
پزشک عمومی و متخصص داخلی و متخصص کودکان و جراح 
عمومی، قابلیت بیشتری را در نظام آموزشی تدوین و تنظیم کنیم.«

وی ادامه داد: »نسبت تحصیالت تکمیلی به رشته های پایین تر بیشتر 
از عرف بین المللی شده است. باید نسبتی بین تحصیالت تکمیلی 
و رشته های عمومی قائل شویم. این پیشنهاد را به بدنه کارشناسی 
می سپاریم که روی آن کار کنند. باید آموزش های عمومی و مهارت های 

مورد نیاز را در پزشک عمومی و پرستاری افزایش بدهیم.«
نمکی اظهار کرد: »اگر توفیق زیارت را کمتر داریم به دلیل رعایت 
پروتکل های بهداشتی است. اگر جایی عکس بگیریم که ۵ نفر دور ما 
جمع شده اند، درون سایت ها قرار می گیرد و مجوزی برای شکستن 
پروتکل ها تلقی می کنند.« به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: »شب یلدا 
را نیز به مردم این سرزمین تبریک می گویم که سال ها این سنت ها 
را پاس داشته اند، اما باز هم تقاضا می کنم که این شب یلدا را به 

عمر کوتاه عزیزان مان و پیشکسوتان و افراد سالمند تبدیل نکنیم.«

وزیر بهداشت: 

امسال۲۰هزارپرستارجذبمیکنیم
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رئیس مجلس شورای اسالمی:  خبـر

مطالباتوخواستههایبحقپرستارانراپیگیریمیکنیم
رئیس مجلس شورای اسالمی بر پیگیری مطالبات و خواسته های 

بحق پرستاران تاکید کرد.
به گزارش سپید، محمدباقر قالیباف در ویدیویی که در صفحه 
شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد، گفت: »ما در جامعه مان 
با دو گروه از آدم ها روبه رو هستیم؛ برخی کارهای مهمی در 
دستشان نیست و همان کاری که در دست دارند را هم به خوبی 
انجام نمی دهند ولی سر و صدایشان زیاد است و دوست دارند 
همیشه دیده شوند. خیلی وقت ها هم کارهای حداقلی آن هم 

با غرغر و نق نق انجام می دهند و ما کم از این ها ندیده ایم.«
وی افزود: »برخی آدم های دیگری هم در جامعه ما هستند که 
با  و  است  تاثیرگذار  بسیار  که  می دهند  انجام  مهمی  کارهای 
زندگی، جان و مال همه مردم سر و کار دارند. آنها بدون سر 
و صدا این کار را انجام می دهند و آن موقعی قدرشان شناخته 

می شود که نیستند. پرستاران خوب ما از این گروهند.«
شرایط  آن  در  مقدس  دفاع  دوران  »در  داد:  ادامه  قالیباف 
آنها  بودند.  مهم  چقدر  رزمنده ها  که  می فهمیدیم  ما  سخت 
می کشیدند.  هیچ چشمداشتی زحمت  بدون  و  می کردند  کار 
همین اواخر شاید خیلی از جوانان ما دیدند که وقتی داعش 
ما چطور  آمد جوانان  ما  نزدیک مرزهای  تا  منطقه عراق  در 
پیروزی  مقدمه  همیشه  فداکاری  کردند.  فداکاری  و  رفتند 
امروز به صراحت به شما می گوییم که پرستاران  است و ما 
فداکاری،  مصداق  واقعا  خوب  برادران  و  خواهران  و  عزیز 
مهربانی و مجاهدت هستید و از صمیم قلب به یکایک شما 
افتخار می کنیم. شما واقعا قهرمانان خوب مردم ایران هستید 
و همیشه داستان فداکاری شما در تاریخ، نسل به نسل و سینه 
شد  خواهد  گفته  کشور  مردمان  و  جوانان  سوی  از  سینه  به 
که چگونه ایثارگرانه ایستادید، فرشته نجات شدید و چطور 

جان  که  گذشتید  خود  جان  از  تجهیزات  و  امکانات  بدون 
هموطنان عزیزتان را حفظ کنید.«

رئیس مجلس با بیان این که نیمی از پرستاران کشور در دوران 
کرونا آسیب دیدند و یک تا سه بار به این ویروس مبتال شدند، 
گفت: »من این افراد را در بیمارستان دیدم و با آنها صحبت کردم. 
قریب به ۱۰۰ نفر از پرستاران ما به شهادت رسیدند. امیدوارم همه 
ما مردم ایران قدر شما فرشتگان و فداکاران را بدانیم. تازه امروز 
به خوبی متوجه می شویم که شما چطور معنابخشی کردید که 
روز والدت حضرت زینب)س( روز پرستار نامیده شده است.«

وی تصریح کرد: »شما با این حضورتان در موضوع کرونا نشان 
دادید که زینب وار و مصداق واقعی این روز هستید. این روز 
را به یکایک شما پرستاران عزیز عرض تبریک و تهنیت دارم.«
قالیباف در پایان گفت: »من و امثال من به عنوان خدمتگزار شما 
مصمم هستیم که ان شاءاهلل حمایت قاطعی از شما داشته باشیم 
و از پیگیری مطالبات و خواسته های بحق، امنیت شغلی و ادامه 
کار شما لحظه ای غافل نشویم. برای همه شما آرزوی سالمتی 
کنار خانواده های  نشاط و عاقبت به خیری در  با شادابی،  توأم 

دارم.«ایسنا محترمتان 

در  ویروس  دو  با  امروز  »ما  گفت:  دولت  هیأت  سخنگوی 
حال مبارزه هستیم. هم ویروس تحریم که بر طبقات پایین و 
دهک های پایین سایه افکنده و هم ویروس کرونا که از سوی 

دیگر کام ما را تلخ کرده است.«
پرستاران  از  تقدیر  مراسم  ربیعی در  به گزارش سپید، علی 
بیمارستان شهید لواسانی تهران گفت: »باید از نزدیک احترام 
و ادب و سپاسگذاری خودمان را از همه پرستاران کشور اعالم 
کنیم و سالم هیأت دولت را به همه پرستاران کشور ابالغ کنیم.«
وی گفت: »پرستاران در این ده ماه از جان و روح و مال 
راحت تر  بتوانند  کشورمان  مردم  تا  گذاشتند  مایه  خود 
ثواب  و  اجر  قطع  طور  به  و  کنند  عبور  بیماری  این  از 

است.« محفوظ  پروردگار  نزد  در  شما  اصلی 
نیست.  تقویم  »تاریخ هر جامعه ای ورق زدن  افزود:  ربیعی 
بلکه اتفاقاتی است که در گذر زمان رخ داده است و تاریخ 
کشور ما همین روزها و حوادثی است که در حال گذر است.«
سخنگوی دولت گفت: »بحران هایی که جوامع دارند نقاط عطف 
آن جامعه می شوند. هر بحرانی در هر جامعه قهرمانان خود 
را داشته است و هیچ نسلی هم بدون قهرمانان خودش زنده 
نمانده است. داشتم فکر می کردم که هر کدام از ما روزهایی 
در زندگی مان داریم که به کل روزهای دیگر زندگی مان سایه 
می اندازد. خود من هم لحظاتی دارم که سایه بر کل زندگی 

من دارد. به طور قطع جامعه هم همین گونه است.«
وی افزود: »ما امروز با دو ویروس در حال مبارزه هستیم. 
پایین  پایین و دهک های  بر طبقات  هم ویروس تحریم که 
سایه افکنده و هم ویروس کرونا که از سوی دیگر کام ما را 
تلخ کرده است. من هیچ جامعه دیگری را سراغ ندارم که در 
صد سال گذشته اینگونه تحت تاثیر تحریم های ظالمانه قرار 
گرفته باشد و اینگونه اوضاع بر آن جامعه سخت شده باشد.«
ربیعی گفت: »باید از جان ها هم در قبال کرونا و هم در قبال 
تحریم حفاظت می کردیم که کار دشواری برای دولت محسوب 
اینکه چون در جمع پرستاران هستم  نه  به نظر من  می شد. 
بگویم بلکه در خاطراتم هم نوشته ام که قهرمانان تاریخ ساز 

این مقطع از تاریخ کشورمان شما جامعه پرستاری هستید.«

جمالیان رئیس بیمارستان شهید لواسانی تهران نیز در حاشیه 
برگزاری جشن تقدیر از پرستاران این بیمارستان گفت: »می دانید 
که پرستاران سال سختی را پشت سر گذاشتند. در این ده ماهی 
که از ورود بیماری منحوس کرونا گذشته است ما عزیزان 
زیادی را از بین کادر درمانی و پرستاری این بیمارستان از 

دست دادیم.«
جمالیان گفت: »برای من به عنوان رئیس این بیمارستان این 
اندک  بودن چقدر  با هم  که فرصت  داشت  افسوس وجود 
است. از خدا خواستم تا شرایطی فراهم شود که بتوانیم از 
پرستاران زحمت کش و شب زنده دار بیمارستان تقدیری کنیم.«
جمالیان خاطرنشان کرد: »سال های گذشته در این ایام که به 
شب یلدا معروف است همه در کنار هم به مهمانی رفته و شب 
را کنار هم می گذراندیم اما امسال باید از یکدیگر دور باشیم 

تا این بیماری به ما و خانواده مان آسیب نرساند.«
وی گفت: »من از هموطنان می خواهم در این نفس های آخر 
را جدی  بهداشتی  پروتکل های  باز هم رعایت  بیماری  این 
بگیرند و از دید و بازدید خودداری کنند تا از توسعه و شیوع 

بیشتر این بیماری جلوگیری شود.«
رئیس بیمارستان شهید لواسانی گفت: »از مردم می خواهم به 
خاطر پرستارانی که نزدیک یک سال است هیچ گونه استراحتی 
نداشته اند از دورهم بودن کنار هم پرهیز کنند تا بار بیشتری 

به دوش پرستاران نیافتد.«

سخنگوی دولت: 

امروزبادوویروسکروناوتحریممقابلهمیکنیم
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رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعالم کرد خبـر

کمبود پرستار؛ زخم کهنه نظام سالمت
لزوم امنیت شغلی برای پرستاران  بخش کرونا

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: »باید امنیت 
شغلی، به ویژه برای نیروهای شرکتی، قراردادی و ۸۹ روزه که 

در خط مقدم مبارزه با کرونا بوده اند، فراهم شود.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در مراسم گرامیداشت روز پرستار 
که در بیمارستان مسیح دانشوری برگزار شد، ضمن تبریک روز 
پرستار و میالد حضرت زینب )س( و شب یلدا، بیمارستان مسیح 
دانشوری را یکی از نقاط کانونی درمان کرونا دانست و گفت: 
»بسیاری از مانورهای درمانی مطلوب ملی و بین المللی از منشا 
این بیمارستان است.« وی ادامه داد: »در این بیمارستان عالوه بر 
همه افتخارات درمانی و پژوهشی، یک رکورد سازه ای هم در 
حال وقوع است، تسریع در ساخت ساختمان امام حسن مجتبی 
)ع( به دستور وزیر بهداشت با در مدار قرار گرفتن ۳۷۰ تخت، 
منجر به ثبت رکورد زمانبندی تکمیل سازه عمرانی خواهد شد.«

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه به بهانه روز پرستار، 
کمبود نیروی پرستاری در کشور را زخم کهنه سه دهه ای خواند و افزود: 
»در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت پرستار به تخت ۰.۹ 
تا ۱ است که کافی نیست، لذا نیاز به تامین مقتضی، مستمر، پیوسته و 

همراه با استراتژی حداقل ۵ ساله حس می شود.«

زالی در خصوص تبدیل وضعیت پرستاران؛ مطالبه ای که در دوران 
کرونا شکل گرفت، تصریح کرد: »باید امنیت شغلی، به ویژه برای 
نیروهای شرکتی، قراردادی و ۸۹ روزه که خط مقدم مبارزه با کرونا 
بوده اند، فراهم شود.« فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران، معضل بعدی را خرید خدمت نیروهای پرستاری دانست که از 

شمولیت بند »و« مستثنی هستند و افزود: »در کشور ۱۴۵ هزار 
پرستار بالینی شاغل فعال داریم که ۶۰ هزار نفر آنها به علت 
مواجهه مستقیم، به کرونا مبتال شدند، از این تعداد ۵۲ هزار 
نفر بهبودی کامل پیدا کرده اند. همچنین با توجه به اینکه هر 
سال حدود ۵ هزار پرستار بازنشسته می شوند، کمبود نیرو به 

شدت چشمگیر است.«
زالی، بهینه سازی اتاق استراحت پرستاران را نیز از جمله اقداماتی 
اعالم کرد که در کاهش میزان ابتالی نیروها موثر است و گفت: 
»امیدواریم بودجه جداگانه ای برای این موضوع اختصاص پیدا 
کند.« فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران، 
عوارض طوالنی مدت کرونا را نیز از دیگر نگرانی های نظام 
سالمت خواند و تاکید کرد: »پرستارانی که به دنبال ابتال به 
کووید۱۹، دچار عوارض بلندمدت می شوند و توان اجرایی 

خود را از دست می دهند، باید حمایت شوند.«
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، وی در پایان از افزایش 
فوق العاده ویژه کارکنان به ویژه پرستاران، رشد ۵۰ درصدی آموزش 
نیروی دانشجویی پرستاری و ذخیره مرخصی کارکنان از جمله پرستاران 

فعال در  بخش های کرونایی خبر داد.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه امسال روز پرستار نیز در 
یکسالگی ورود بیماری کرونا به کشور شرایطی خاص دارد، افزود: 
»پرستاران، خط مقدم و زحمتکش ترین قشر جامعه در مبارزه با 
کرونا و رسیدگی به بیماران قرار داشتند و تعداد فراوانی از زنان 
و مردان پرستار به کرونا مبتال شدند و بخشی از آنها به شهادت 
خدمت رسیده و همه این قشر، آرامش و آسایش خود را در پای 

سالمت جامعه قربانی کردند.«
به گزارش سپید، محسن هاشمی روز یک شنبه در ابتدای جلسه شورای 
شهر ضمن تبریک والدت حضرت زینب)س( و روز پرستار گفت: 
»شجاعت، بالغت و درایت حضرت زینب در رهبری مبارزه سیاسی 

و روشنگری علیه استبداد اموی، نمونه ای تکرار نشدنی از نقش زن 
در جامعه است که می تواند الگوی زنان آزاده جهان قرار گیرد.«

وی افزود: »پرستاران، خط مقدم و زحمتکش ترین قشر جامعه در 
مبارزه با کرونا و رسیدگی به بیماران قرار داشتند و تعداد فراوانی 
از زنان و مردان پرستار به کرونا مبتال شدند و بخشی از آنها به 
شهادت خدمت رسیده و همه این قشر، آرامش و آسایش خود را 

در پای سالمت جامعه قربانی کردند.«
هاشمی گفت: شب یلدا، نقطه طلوع امید است، شبی است که در 
تاریکی، امید به روشنی موجب دلگرمی و همدلی می شود و ایرانیان 
بلندترین شب سال را سپری می کنند تا قدم به قدم به روشنایی نزدیک 

شوند. هرچند امسال اگرچه بدلیل پاندمی کرونا، ناگزیر هستیم که یلدا 
را دور از دوستان و خانواده جشن بگیریم، اما امید به پایان کرونا به 
امیدهایمان افزوده شده است و امیدواریم یلدای امسال نقطه عطف 
وحرکتی به سوی پایان این سالهای سخت برای جامعه ایران باشد 
و زمستان تحریم وخودتحریمی و ناکارآمدی، جای خود را به بهار 

رونق و رفاه برای مردم ایران بدهد.«
هاشمی افزود: »تنها مسیر عبور از این شرایط سخت، همدلی و 
وحدت مردم و تمرکز مسئوالن برحل مشکالت، به جای اختالف 
سلیقه و کشمکش های سیاسی است که می تواند رمز عبور از تاریکی 

به سوی روشنایی و از یلدا به نوروز باشد.«ایسنا

رئیس شورای شهر تهران: 

پرستاران آرامش و آسایش خود را پای سالمت جامعه قربانی کردند

بیمارستان مسیح دانشوری گفت: »مدافعان سالمت در  رییس 
سراسر کشور با نثار جان و ایثارگری زینب گونه در برابر ویروس 
منحوس کرونا ایستادگی کردند و مجاهدت های آنان در این مسیر 
که دلسوزانه و مخلصانه ارائه  شد، همواره در اذهان ایرانیان به 

بزرگی ثبت و ضبط خواهد ماند.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، علی اکبر والیتی در مراسم بزرگداشت 
روز پرستار و سیزدهمین آیین پویش ره سالمت که صبح روز یک 
شنبه در بیمارستان مسیح دانشوری با حضور سعید نمکی وزیر 
بهداشت، علیرضا زالی، رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
و برخی دیگر از مسئوالن برگزار شد، ضمن تبریک والدت حضرت 
زینب)س( و روز پرستار گفت: »به جناب اقای وزیر و دیگر حضار 
محترم خیر مقدم عرض می کنم و وزیر بهداشت و همکاران ایشان 
تالش موثر، دلسوزانه و مستمری را برای مبارزه با کرونا و حفاظت 

از سالمت مردم انجام داده اند و بدون تردید در این دوران سخت 
مسئولیت، خدمات زیادی را ارائه کردند و برای این عزیزان آرزوی 
توفیق و سالمتی داریم.« وی در این برنامه که با بازدید وزیر بهداشت 
از  بخش های مختلف بیمارستان مسیح دانشوری همراه بود، افزود: 
»در سال ۱۲۷۳ شمسی، زمین بیمارستان مسیح دانشوری در تهران 
خریداری شد تا مظفرالدین شاه بتواند درمان شود و سپس مراکز 
آموزشی درمانی دیگری در این مکان احداث شد و امروز به عنوان 
یکی از تخصصی ترین مجموعه ها در خدمت مردم عزیز قرار دارد.«

رییس بیمارستان مسیح دانشوری تصریح کرد: »از سال ۱۳۸۲ کار 
پیوند در این مرکز درمانی آغاز شد و در سال ۸۸ اولین پیوند صورت 
گرفت.« والیتی گفت: »در حال حاضر ۲۱ هکتار زمین در اختیار 
بیمارستان مسیح دانشوری است که امیدواریم در آینده نیز توسعه 
پیدا کند، ضمن اینکه در حال حاضر ۹ مرکز تحقیقاتی در بیمارستان 

فعال هستند که موفقیت ها و دستاوردهای زیادی نیز کسب کردند.«
وی گفت: »مرکز درمانی بر پایه حکمت که علوم جدید دارویی با 
کمک از کتب اطبا پزشکی ایران است فعالیت خود را آغاز کرده و 
بی شک با همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه شهید بهشتی این 
موفقیت ها به دست آمده تا بتواند خدمات بهتری را به هموطنان 

عزیز ارائه نماید.«
رییس بیمارستان مسیح دانشوری با تاکید بر اینکه  از ابتدای شیوع 
کرونا، متخصصان، پزشکان پرستاران و کلیه همکاران بیمارستان 
مسیح در خط مقدم مقابله با کرونا قرار داشتند و این تالش ها کماکان 
ادامه دارد، افزود: »مدافعان سالمت در سراسر کشور با نثار جان و 
ایثارگری زینب گونه در برابر این ویروس منحوس ایستادگی کردند 
و مجاهدت های آنان در این مسیر که دلسوزانه و مخلصانه ارائه  شد، 

همواره در اذهان ایرانیان به بزرگی ثبت و ضبط خواهد ماند.«

رییس بیمارستان مسیح دانشوری: 
مدافعان سالمت با ایثارگری زینب گونه در برابر ویروس منحوس کرونا ایستادگی کردند
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سخنگوی ستاد مقابله با کرونا عنوان کرد خبـر

بر  تاکید  با  کرونا  با  مقابله  ستاد  سخنگوی 
این که تا زمان در دسترس بودن واکسن کرونا 
»اگر  کنیم، گفت:  رعایت  را  پروتکل ها  باید 
فازهای مطالعاتی واکسن در ایران به خوبی 
در   1۴۰۰ بهار  اواخر  احتماال  برود،  پیش 
زمان  آن  تا  اما  داشت  قرار خواهد  دسترس 
باید آماده باشیم و برای ۴ تا ۵ ماه همچنان 

کنیم.« رعایت  را  پروتکل ها 
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی گفت: »حدود 
3 هفته ی قبل ۴ استان اردبیل، گیالن، گلستان و 
مازندارن در وضعیت قرمز بودند. خوشبختانه 
از این هفته همه استان ها از وضعیت قرمز خارج 
شدند و گیالن هم هیچ شهر قرمزی ندارد و 
روند بیماری در این استان هم نزولی است. 
شهرستان   ۶ گیالن،  استان  شهرستان   1۶ از 

نارنجی هستند.« 1۰ شهرستان  زرد و 
وی افزود: »بر اساس معیارهای ارزیابی فعال 
در سطح کشور شهر قرمزی نداریم. 2۰۵ شهر 
نارنجی و 2۴3 شهر زرد است، رویکرد جدید 
ما رصد روزانه شهرهاست و به محض این که 
خواهیم  هشدار  و  تذکر  یابد،  افزایش  آمار 

یاید.« افزایش  تا مراقبت ها  داد 
وی درباره تعطیلی آموزش مجازی مدارس 
استان تهران گفت: »تعطیلی آموزش مجازی 
به هیچ وجه جزو مصوبات ستاد کرونا نیست 
و هیچ مجوزی برای تعطیلی آموزش مجازی 
از سوی ستاد ملی داده نشده است. آموزش 

ندارد.« بیماری کرونا  با  ارتباطی  مجازی 
رییسی ادامه داد: »آزمون استخدامی دوبار عقب 
افتاده بود و روز شنبه، 29 آذر در ستاد مصوب 

شد با رعایت پروتکل های بهداشتی در تاریخ 
مقرر برگزار شود، صدهزار نفر متقاضی این 
آزمون هستند. این آزمون در بیش از 27۰۰ 
حوزه با رعایت پروتکل ها و نظارت وزارت 
بهداشت و سازمان سنجش انجام خواهد شد. 
در مورد آزمون مدارس هم باید این پیشنهاد 
به کمیته امنیت اجتماعی ستاد بیاید و برگزاری 

هر آزمونی نیاز به مجوز دارد.«
وی درباره بازگشایی مدارس برای پایه های 
اول و دوم دبستان گفت: »این موضوع مورد 
هفته  دو  تا  شد  قرار  و  گرفت  قرار  بحث 
تصمیم  بهترین  و  بررسی  آن  جوانب  آینده 

اتخاذ شود.«
»مطالعه  کرد:  اظهار  بهداشت  وزیر  معاون 
درس  اخیر  یک سال  در  کرونا  همه گیری 
آموخته های زیادی برای ما داشته است. هر 
وقت فرصت ایجاد شود ویروس تاخت و تاز 
خواهد داشت و سرد شدن هوا و بازگشایی 
رستوران ها علت افزایش آمار در اروپا بود که 
با افزایش قدرت سرایت ویروس این موضوع 
آمار  است  روز   3 آمریکا  در  است.  طبیعی 
آلمان رکورد  نفر است،   3۰۰۰ باالی  تلفات 
عدد  که  کرده  ثبت  را  روز  در  فوتی   89۰

است.« باالیی  بسیار 
وی افزود: »از شب یلدا به بعد ما تازه وارد 
رعایت  پروتکل ها  اگر  و  می شویم  زمستان 
ممکن  باشد،  داشته  ادامه  مهمانی ها  و  نشود 
است دچار مشکل و موج بعدی بیماری شویم. 
دو  در  شود  برقرار  مهمانی ها  یلدا  اگر شب 
بود.  خواهیم  بیماری  خیز  شاهد  دیگر  هفته 

رفتار بیماری به این صورت است که اگر عدم 
رعایت پروتکل ها صورت گیرد، دو هفته  بعد 
شاهد افزایش تعداد بیماران سرپایی خواهیم 
بود و دو هفته بعد آمار بستری افزایش می یابد 
مرگ ومیر  میران  هفته  دو  از  پس  مجددا  و 
افزایش می یابد و با کنار هم قرار دادن این 
آمار  است  ممکن  بهمن  نیمه  در  موضوعات 
افزایشی شود. در کشور ما ۵1 درصد علت 
و  است  خانوادگی  دورهمی  کرونا  به  ابتال 
عمومی  حمل ونقل  در  ابتال  سهم  آن  از  بعد 

است.« نگران کننده  که  باالست 
رییسی ادامه داد: »اگر فازهای مطالعاتی واکسن 
در ایران به خوبی پیش برود، احتماال اواخر 
تا  اما  داشت  خواهد  قرار  دسترس  در  بهار 
آن زمان باید آماده باشیم و برای ۴ تا ۵ ماه 
تا زمان  کنیم.  را رعایت  پروتکل ها  همچنان 
تهیه  دنبال  به  کرونا،  ایرانی  واکسن  تولید 
واکسن از منبع موردتایید هستیم تا گروه های 

شوند.« واکسینه  آسیب پذیر 
وی در رابطه با طرح شهید حاج قاسم سلیمانی 
گفت: »از اول مهر تعداد تست ها را افزایش 
دادیم که گام موثری بود، همچنین از ۵ آبان در 
۴3 شهرستان محدودیت ایجاد کردیم و سپس 
قرمز، محدودیت  1۶۰ شهر  آذر در  اول  در 
ایجاد کردیم. فعال ارزیابی واقعی طرح زود 
طرح  اجرای  از  ما  هدف  بیشترین  اما  است 
نزول  به  رو  و  کاهشی  وضع  که  است  این 
بیماری را ادامه دهیم چون اجرای این طرح 
به شکلی طراحی شده است که جلوی پیک 
بعدی را با این شیوه خواهد گرفت. در استان 

گیالن حدود 3۰۰ هزار نفر غربالگری شدند و 
حدود 1۶۰۰ نفر عالمت دار پیدا شدند. برای 
۵۶3 فرد مستمند هم امکانات قرنطینه فراهم 
شد تا روند رو به نزول بیماری ادامه داشته 
باشد و بیماری را به سایرین انتقال ندهند.«
کرونایی  محدودیت های  ادامه  درباره  وی 
برای  صبح   ۴ تا  شب   8 »محدودیت  گفت: 
29 و 3۰ آذر است و پس از آن زمان محدودیت 
 9 روال  به  نارنجی  یا  قرمز  شهرهای  برای 
شب تا ۴ صبح برمی گردد. این محدودیت ها 
هوشمند است و بر اساس ارزیابی ها اجرای 
این محدودیت ها را بسیار موفق دیدند. تردد 
شبانه درون شهری نسبت به مدت مشابه در 

سال قبل 8۰ درصد کاهش یافته است.«
وی که در یک برنامه تلوزیونی صحبت می کرد، 
در ارتباط با اظهارنظرهای کاخ سفید، گفت: 
انسان دوستانه  جنبه  هیچ گاه  اظهارات  »این 
ندارد و بحث های سیاسی را مطرح می کنند. 
در بحث واکسن آنفلوآنزا قرار بود ۵ میلیون 
دوز واکسن از ترکیه وارد کشورمان شود اما 
در  حتی  گرفتند.  را  آن  جلوی  آمریکایی ها 
و وحشت  بین شرکت های خصوصی رعب 
ترس  ایران  با  معامله  برای  که  کردند  ایجاد 
داشته باشند. به شکل ساده حتی یک خیریه 
از آمریکا نمی تواند یک بسته قرص برای ما 
از  با بحث واکسن شاید  ارتباط  بفرستد. در 
را  وجه  بتوان  خصوصی  شرکت های  طریق 
نظر  از  و  باالست  آن  ریسک  که  داد  انتقال 
برای آن  قانونی، ترس هایی  بانک مرکزی و 

وجود دارد.«

احتمال دسترسی به 
واکسن ایرانی کرونا  

تاپایان بهار۱۴۰۰
مجوزی برای تعطیلی آموزش مجازی 

مدارس نداده ایم



معاون  کل وزارت بهداشت خبر داد خبـر

کاهش محسوس میزان مرگ و بستری ناشی از کرونا
معاون  کل وزارت بهداشت با بیان اینکه میزان مرگ 
و بستری ناشی از کرونا به طور محسوسی کاهش 
پیدا کرده گفت: »ویروس کرونا ثابت کرده است که 
با کم ترین غفلت به مردم آسیب خواهد زد، اگر ۹۵ 
درصد مردم ماسک بزنند، در سه ماه و نیم آینده 
و حدود فروردین به مرگ ۱۰ کرونایی خواهیم 
رسید و اگر ۶۰ تا ۸۰ درصد مردم ماسک بزنند، 
در فروردین به ۵۰ تا ۶۰ کرونایی خواهیم رسید.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی گفت: »در شرایط 
کرونا پرستاران جان خود را برای نجات جان 
ایرانیان می دهند. درخواست ما از مردم این است 
که از پرستاران مراقبت کنند و برای حفظ سالمت 
خودمان و جان پرستاران و پزشکان نکات بهداشتی 

رعایت کنیم.«
وی افزود: »مبارزه با کرونا همچنان ادامه دارد، 
مرگ ومیر ناشی از کرونا به کانال ۵۰۰ نفر رسیده 
بود و اکنون چند روز است که مرگ زیر ٢۰۰ 
نفر را تجربه می کنیم همچنین به بیش از ۵ هزار 
بیمار بستری کرونا رسیده بودیم که خوشبختانه 
آمار بستری و سرپایی کرونا به طور قابل توجهی 
کاهش پیدا کرده است. از این بابت از مردم تشکر 
می کنم چرا که کلید اصلی موفقیت در اقدامات 
کنترلی کرونا مردم هستند، خوشبختانه رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی به باالی ۹۰ درصد رسید و 
صنوف، شرکت های خصوصی، ادارات و مسئوالن 
مملکتی، سپاه و بسیج در این زمینه همکاری خوبی 
داشتند. مدافعان سالمت، وزیر بهداشت و نیروهای 

وزارت بهداشت نیز بسیار تالش کردند.«
معاون  کل وزارت بهداشت ادامه داد: »کلید طالیی 
برای کنترل کرونا طرح شهید سلیمانی است، وزیر 
بهداشت همیشه این تمثیل را دارند که ممکن 
است دقیقه نود گل بخوریم که البته این بدان معنا 
نیست که اکنون دقیقه نود هستیم و ممکن است 
دقیقه ٢۰ بازی باشیم، اکنون درصد قابل توجهی 

از مردم در ایران و جهان در معرض ابتال شدن 
و بهبود یافتگان هم در معرض ابتال هستند اما 
متاسفانه در چنین شرایطی تصور غلط و خطرناک 
عدم ابتال مطرح می شود، در حالی که این درست 
نیست و پزشکی داشتیم که ۹ ماه مبتال نشده بود 
و این ماه مبتال شد و جان خود را از دست داد و 
هیچ کشوری در سه تا ۶ ماه آینده حتی با تزریق 
واکسن نمی تواند اعالم کند که دستورالعمل های 

بهداشتی را نباید رعایت کنیم.«
حریرچی گفت: »کسی که کرونا می گیرد گناه 
کار نیست و نباید به بیمار کرونایی انگ زد چرا 
بی احتیاطی  اطرافیان  موارد  از  بسیاری  در  که 
وقتی  گاهی  است،  شده  مبتال  فرد  و  کرده اند 
نیروهای بهداشتی یا بسیجی سراغ خانواده فرد 
مبتال می روند، اعالم می کنند چرا سراغ ما آمدید 
اما مردم باید همکاری کنند و حتی هرکسی که 
شناسایی شد خوشحال شود از اینکه بیماری او 
در وضع وخیم تشخیص داده نشده است و فرد 

می تواند از اعضای خانواده خود مراقبت کند.«
وی اظهار کرد: »سایر بیماری ها نه تنها در دوران 
کرونا کم نشده اند بلکه ممکن است بیشتر شده یا 
حداقل به اندازه پیش از کرونا باشند و به دستور 
وزیر بهداشت درمانگاه های کرونایی و غیر کرونایی 
جدا هستند و مردم با آرامش خاطر به این مراکز 
مراجعه کنند، ما نگران بیماری های قلبی عروقی 
و سرطان هستیم، در اروپای غربی ۱۵ درصد 
مرگ و میر سرطان افزایش پیدا کرده است، در 
همه استان ها سیر بیماری کاهشی است به غیر از 

استان مازندران که شیب مالیم صعودی دارد.«
معاون کل وزیر بهداشت همچنین با اشاره به تاثیر 
عوامل اقلیمی و فرهنگی در استان های مختلف 
بر میزان و کیفیت بیماری کرونا گفت: »در استان 
گرمسیری مثل خوزستان باید در ٢ ماه آینده مراقب 
بود به واسطه این که حضور در فضاها و اتاق های 
بسته از عوامل شیوع بیماری در این استان ها است.«
حریرچی با ابراز خشنودی از این که دیگر استانی 

قرمز نیست و بیشتر استان ها نارنجی و زرد شده اند 
گفت: »هرگونه ساده و عادی انگاری و هرگونه 
تسامح در رعایت کردن مقررات و مقاومت در برابر 
اجرای دستورالعمل ها موجب بازگشت بیماری به 
سیر صعودی و افزایش مرگ و میرها و بازگشت 
محدودیت ها می شود، ویروس کرونا ثابت کرده 
است که با کمترین غفلت به مردم آسیب خواهد 
زد، همچنان باید مقررات و فاصله گذاری را رعایت 
و از تجمع و دورهمی ها به جد دوری کرد، کرونا 
ایدئولوژی ندارد و هر نوع تجمع با هر نیت و 
رسمی، منجر به انتقال ویروس و افزایش بیماری 

خواهد شد.«
وی افزود: »اگر ۹۵ درصد مردم ماسک بزنند، در 
سه ماه و نیم آینده و حدود فروردین به مرگ 
۱۰ کرونایی خواهیم رسید و اگر ۶۰ تا ۸۰ درصد 
تا ۶۰  به ۵۰  فروردین  در  بزنند،  ماسک  مردم 
ابتال،  نظر موارد  از  ما  کرونایی خواهیم رسید، 
کشور پانزدهم جهان و از نظر مرگ و میر روزانه 
کشور هفدهم جهان هستیم و از نظر میزان مرگ 
و میر در یک میلیون نفر رتبه ٣٣ دنیا را داریم و 
بلژیک، فرانسه، انگلیس و آمریکا باالتر از ما و 

در رتبه های نخست هستند.«
به گزارش ایرنا، معاون کل وزیر بهداشت در پایان 
به خطر ابتال به کرونا در دورهمی شب یلدا اشاره 
کرد و گفت: »درصورت برگزاری دورهمی شب 
یلدا مواجهه افراد با یکدیگر بیشتر خواهد شد و 
مردم باید به خاطر خود و مدافعان سالمت بیشتر 
رعایت کنند تا شاهد پیک های بعدی کرونا نباشیم، 
درخصوص برگزاری دورهمی شب یلدا به صورت 
زیر زمین تاالرها، رستوران ها و باغ تاالرها نیز اگر 
ببینیم مراسم شب یلدا برگزار شده است با متخلفان 
به شدت برخورد می کنیم و برای اینکه نشان دهیم، 
کوتاه نمی آییم برخوردها را رسانه ای خواهیم کرد 

و محکومیت طوالنی مدت خواهیم داد.«

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۶٣۱٢ مبتال به کووید۱۹ 
در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز شنبه تا یک شنبه٣۰ 
آذر ۱٣۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ٣۱٢ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۸۰۵ نفر 
از آنها بستری شدند.« وی ادامه داد: »مجموع بیماران کووید۱۹ در 

کشور به یک میلیون و ۱۵۸ هزار و ٣۸۴ نفر رسید.«
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: »متاسفانه ۱۷۷ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۵٣ هزار و ۶٢۵ نفر رسید.« وی افزود: »خوشبختانه تا 
کنون ۸۸۵ هزار و ۵۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شده اند.« الری گفت: »۵۵۶٣ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
به گفته وی، تا کنون ۷ میلیون و ۴۶ هزار و ۴۴۷ آزمایش تشخیص 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.سخنگوی وزارت بهداشت 
همچنین گفت: »در حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیل ها،٢۰۵ 
شهرستان در وضعیت نارنجی و ٢۴٣ شهرستان در وضعیت زرد 
قرار دارند.« الری گفت: »والدت بانوی صبر و مقاومت حضرت 
زینب )س(، به عنوان روز پرستار نام گذاری شده است. بیش از 
۱۰ ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور می گذرد و پرستاران عزیز 
کشورمان به عنوان سربازان خط مقدم جبهه نبرد با بیماری، این بار 
نه در لباس رزم، بلکه در لباس سپید سالمت مشغول خدمت رسانی 

به بیماران و مداوای آن ها هستند.«
وی افزود: »با همه گیری بیماری کووید-۱۹ فروزندگی این ستارگان 
درخشان عرصه سالمت بر ما نمایان تر شد و سردمداران این جدال 
سهمگین همچون فرشتگانی سختکوش، جان خود را در طبق 

اخالص گذاشتند تا نجاتبخش و یاریگر هم نوعان خود باشند.«
الری ادامه داد: »با درود به ارواح پاک شهدای سالمت، به خصوص 

شهدای پرستاری و پاسداشت یاد و نام آنها، فرارسیدن روز پرستار را 
به این خدمت گذاران بی ادعا تبریک می گوییم. قطعا مردم قدرشناس 
ایران با تداوم همکاری مسئوالنه شان در عمل به توصیه های بهداشتی 
و پرهیز از هرگونه عادی انگاری شرایط کمک می کنند تا از فشار 

کاری این روزهای این عزیزان کاسته شود.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۱۷۷ فوتی و ۶۳۱۲  ابتالی جدید کرونا در کشور
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رئیس آزمایشگاه ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری:  خبـر

سرعت انتقال کرونا  افزایش پیدا کرده است
رئیس آزمایشگاه ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری با بیان 
اینکه علت تأکید بر پرهیز از دورهمی در شب یلدا این است که 
می خواهیم تراکم را از بین ببریم، گفت: »اکنون میزان سرایت کرونا 

افزایش یافته و ویروس دچار جهش شده است.«
به گزارش سپید، علیرضا ناجی با اشاره به آخرین وضعیت ویروس 
کرونا اظهار داشت: »با توجه به شرایط سرما و ضرورت پرهیز از 
تجمعات، در مرحله بسیار حساسی هستیم؛ البته تعداد ابتال به کرونا کم 
شده اما هنوز در  بخش مراقبت  ویژه موارد وخیم وجود داشته و نسبت 
به کاهش آمار مبتالیان در این  بخش هنوز شرایط مطلوبی نداریم.«

وی ادامه داد: »هر چه موارد وخیم بیماری داشته باشیم، احتمال مرگ 
و میر در این افراد نیز بیشتر خواهد بود و امیدواریم به نسبت کاهش 
تعداد موارد ابتال، با کاهش موارد بیماران وخیم در  بخش مراقبت های 

ویژه روبرو شده و به آن میزان نیز برسیم.« رئیس آزمایشگاه ویروس شناسی 
بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به وضعیت کرونا در آمریکا یادآور 
شد: »در آمریکا شیوع کرونا زیاد شده و موج دوم را تجربه می                                   کنند.«

ناجی در پاسخ به این سوال که آیا ویروس کرونا دچار تغییراتی شده 
است، خاطرنشان کرد: »بله، این ویروس تغییر می کند؛ به طوری که 
اکنون میزان سرایت ویروس افزایش یافته و دچار جهش شده است.«
وی با تأکید بر اینکه ویروس کرونا با تغییراتی که در خود ایجاد می کند، 
بهتر و سریع تر می تواند منتقل شود، بیان داشت: »اما اینکه ویروس 
مرگ آورتر شده، هنوز شواهد چیزی را نشان نمی دهد؛ البته تغییرات 

ویروس در جهت بقای خود است.« رئیس آزمایشگاه ویروس شناسی 
بیمارستان مسیح دانشوری با تأکید بر اینکه هنوز زود است به زندگی 
عادی برگردیم، اظهار داشت: »با توجه به موفقیت هایی که در نتیجه 
اعمال محدودیت ها کسب کرده ایم، باید به این نکته توجه کنیم که 

شرایط طوری نیست که مردم به زندگی عادی برگردند.«
ناجی با اشاره به اینکه کرونا بیماری است که در اثر تراکم می تواند 
افزایش یابد، تصریح کرد: »اینکه تأکید داریم مردم در شب یلدا دورهمی 
نداشته باشند، به این دلیل است که می خواهیم تراکم را از بین ببریم.«

وی با تأکید بر اینکه باید بهداشت اجتماعی شامل ماسک، رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و شست وشوی دست ها را در نظر بگیریم، 

گفت: »اگر در فضای بسته هستیم، باید تهویه هوا صورت گیرد و 
زمان ماندگاری در فضای بسته بسیار مهم است؛ ضمن این که اکنون 
تهیه واکسن از واجبات است و این یک درخواست جهانی است؛ 
چراکه واکسن یکی از راه حل های بسیار مهم در کنترل ویروس است.«
وی با اشاره به شروع فصل زمستان و سردی هوا و تأثیر هوا در 
افزایش انتقال کرونا، بیان داشت: »فصل زمستان و سردی هوا باعث 
می شود افراد در فضای بسته بیشتر جمع باشند و تقویت بهداشت 
اجتماعی بسیار اهمیت دارد؛ چراکه فصل زمستان، فصل بیماری های 
تنفسی است؛ در نتیجه هر چقدر به ویروس اجازه دهیم تا به دیگران 
انتقال پیدا کند، شانس تغییر در ویروس را به شکل بسیار زیادی 
فراهم می کنیم.« ناجی با بیان اینکه ممکن است این روند تا سال آینده 
نیز ادامه پیدا کند، افزود: »باید در جهت خرید واکسن و انتقال آن 
به کشور اقدام کنیم.« وی با بیان اینکه اگرچه اوج کرونا شکسته شده، 
اما بیمارستان ها خیلی هم خالی نشده، گفت: »ممکن است تخت های 
خالی نیز وجود داشته باشد، اما این روند ادامه دارد و پرستاران و کادر 

درمان در معرض خطر قرار دارند.«
به گزارش فارس، رئیس آزمایشگاه ویروس شناسی بیمارستان مسیح 
دانشوری با اشاره به خدمات قابل توجه پرستاران و کادر درمان در 
شرایط شیوع کرونا، متذکر شد: »باید نسبت تهیه وسایل حفاظتی مناسب 
برای  کادر درمان و پرستاران اقدام شود و مهم تر از آن، این است که 

به مطالبات آن ها نیز توجه کنیم.«

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای به وزیر بهداشت 
ضمن اشاره به اهمیت زمان در مقابله با همه گیری کووید19، 
تهیه واکسن این بیماری در مقطع زمانی مشخص را خواستار 
شد و گفت: »سازمان نظام پزشکی نیز در این خصوص اقدامات 

خود را با تشکیل کمیته ای آغاز کرده است.«
به گزارش سپید بنابر اعالم روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، 
در متن نامه محمدرضا ظفرقندی خطاب به دکتر سعید نمکی 
آمده است: »همانگونه که استحضار دارید طوالنی شدن اپیدمی 
بیماری کووید19 در جهان و کشورمان ایران، صدمات جبران 

ناپذیری را به حوزه سالمت و معیشت مردم وارد ساخته است. 
طبیعتاً رهایی از این بیماری و آثار مخرب آن جزو خواسته های 

عموم و مسئوالن کشور است.
ضمن ارج نهادن بر تالش های دانشمندان عزیز کشورمان برای 
تولید واکسن کرونا، عنصر زمان برای مقابله با این بیماری بسیار 

مهم و سرنوشت ساز است.
با توجه به تولید و شروع استفاده از واکسن در کشورهای 
مختلف به نظر می رسد، الزم است همه تالش ها بر خرید 
مردم عزیز  واکسیناسیون  هر چه سریع تر واکسن و شروع 

کشورمان در یک بازه زمانی مشخص متمرکز گردد.
سازمان نظام پزشکی به عنوان نهاد مرجع صنفی بر اساس بند 
»ت« ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی برای تهیه و ارائه خدمات 

واکسیناسیون به مردم و کادر درمان اعالم آمادگی می نماید.
همچنین این سازمان برای پیگیری ویژه تهیه واکسن، کمیته ای را 
تعیین نموده تا با هماهنگی وزارت بهداشت و دولت و در راستای 
فعال کردن دیپلماسی عمومی، اقدام عاجل در این زمینه به عمل آورد.
دستور مساعد جنابعالی در مورد این همکاری و تسریع در زمینه 

تهیه واکسن موجب امتنان است.«

نامه رییس سازمان نظام پزشکی به وزیر بهداشت برای خرید واکسن کرونا

فوق  تخصص ICU بیمارستان مسیح  دانشوری تهران با اشاره به 
تاثیر محدودیت ها و مداخالت بر کاهش و قطع زنجیره شیوع کرونا 
گفت: »هر نوع اعمال محدودیت با هدف کاهش ترددها می تواند 
میزان مبتالیان به کرونا و در نهایت چرخش ویروس را کمتر کند.«
به گزارش سپید، محمدرضا هاشمیان در گفت وگو با ایسنا عنوان 
کرد: »طی چند روز اخیر شاهد کاهش مراجعات سرپایی و نیاز به 
آی سیو در بسیاری از بیمارستان ها بوده ایم.« وی همچنین گفت: 
»روند درمان کرونا نسبت به روزهای ابتدایی شیوع کامال در کل 
کشور متفاوت شده و امروز درمان های منظم و منسجم تری به بیماران 
ارائه می شود؛ به گونه ای که در حال حاضر نسبت آمار مرگ و میر 

به موارد تشخیص داده شده کاهش پیدا کرده است.«
وی  گفت: »انجام مداخالت سخت گیرانه و اعمال محدودیت ها 
برای کاهش و قطع زنجیره شیوع کرونا راه حل مناسبی برای کنترل 
بیماری است و  ای کاش این نوع محدودیت ها از همان ماه های اول 
که بارها از سوی متخصصان درخواست شده بود به صورت ساعتی، 

هفتگی و یا انتهای هفته ها اعمال می شد.«

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید کرد: »در کل دنیا ثابت شده هر 
نوع اعمال محدودیت با هدف کاهش ترددها می تواند میزان مبتالیان 

به کرونا و در نهایت چرخش ویروس را کمتر کند.«
وی گفت: »بنابراین پرهیز از دورهمی های کوچک به بهانه های مختلف 
می تواند به کاهش بار بیماری و پیشگیری از ابتالهای خانوادگی 
اثرگذار باشد.« هاشمیان افزود: »از آنجا که سالمندان جزو گروه های 
پرخطر محسوب می شوند، لذا امسال برای احترام به سالمندان و در 
جهت حفظ سالمت و جانشان باید از دیدار فیزیکی به مناسبت یلدا 
اجتناب کنیم.« وی همچنین اظهار کرد: »محدودیت ها باید به گونه ای 
تداوم داشته باشد که نه افراد از نظر اقتصادی متضرر شوند و نه 
سالمت جامعه مجددا به خطر بیافتد، چراکه لغو ناگهانی محدودیت ها 

می تواند مجددا به شیوع بیشتر و افزایش بار اپیدمی منجر شود.« 
هاشمیان گفت: »مردم و مسئوالن نباید کاهش بار بیماری را به منزله 
اتمام خطر و عادی انگاری شرایط تلقی کنند؛ چراکه در این صورت 

قطعا زمستان سختی را پیش رو خواهیم داشت.«
وی افزود: »در زمستان و فصل سرد سال به دلیل شیوع و افزایش 

انواع بیماری های تنفسی و ریوی، شرایط دشوارتر و غافلگیرکننده تر 
بوده و بخصوص افراد دارای ریسک خطر بیشتر یعنی سالمندان و 
افراد دارای بیماری های زمینه ای یا دارای مشکالت ریوی و سایر 

عفونت ها باید بیش از پیش مراقب باشند.«
هاشمیان تاکید کرد: »باید همچنان نگران روزهای سرد و پرمخاطره تر 
زمستان باشیم و محدودیت ها و پروتکل ها را همچنان رعایت کنیم؛ 
چراکه بیماری و اپیدمی همچنان فعاالنه در حال چرخش در جامعه بوده 
و هر روز ممکن است خودمان یا اطرافیان دچار این بیماری شویم.«
این فوق تخصص آی سی یو در پایان با تاکید بر اینکه تهیه و تزریق 
هرچه  سریع تر واکسن جهت مصون سازی کادر درمان و عموم مردم 
یک مطالبه عمومی است، گفت: »هر چه زودتر واکسن به دست ما 
برسد، با خسارت های جانی کمتری از این بحران خارج می شویم. 
بنابراین امیدواریم با آمدن واکسن هر چه سریع تر شاهد کاهش بسیار 

شدید آمار ابتال و مرگ و میرها در کشور باشیم.«
وی همچنین بر اخذ سیاست های واحد و شفاف برای نحوه ورود و 

اعالم زمان تزریق واکسن از سوی سیاستگذاران حوزه درمان تاکید کرد.

فوق تخصص »آی س یو« بیمارستان مسیح  دانشوری مطرح کرد

اهمیت تداوم محدودیت های کرونایی



جزئیات افزایش حقوق پرستاران اعالم شد
معاون توسعه وزارت بهداشت جزئیات افزایش حقوق 

پرستاران را تشریح کرد.
به گزارش سپید، سید کامل تقوی نژاد در مراسم روز 
پرستار که با حضور رئیس جمهور برگزارشد، خطاب 
به رئیس جمهور اظهار داشت: »بهبود وضعیت معیشت 
به عنوان سیاست کلیدی وزارت بهداشت اعالم شد و 
با پیگیری های مستمر هر زمان از جنابعالی درخواستی شد دستورات امید آفرینی را صادر کردید 
که از این موضوع تشکر می کنم، یکی از مسائل مهم شاخص پرستار به تخت بوده است و این 
نسبت با استخدام ها افزایش پیدا کرده است و از حدود 0.8 امیدواریم تا پایان سال به 1.1 برسد.«

وی ادامه داد: »سال گذشته آزمون برگزار شد و 10 هزار نفر به کار گرفته شدند، 7 هزار نفر نیز با 
آزمون در دی ماه پذیرش می شوند و برای سی هزار نفر تامین اعتبار شده است و مراحل نهایی صدور 

مجوز به صورت مشخص برای گروه های مشخص در سازمان اداری و استخدامی صورت می پذیرد. 
حدود 45 درصد استخدامی ها مربوط به حوزه پرستاری است.«

وی ادامه داد: »حقوق پرستاران از اسفند ۹7 تاکنون 50 درصد افزایش یافته و از اول دی نیز با اعمال 
فوق العاده ویژه در احکام پرستاران حقوق آنان 50 درصد دیگر هم اضافه می شود و در مجموع حقوق 
پرستاران از اسفند ۹7 تا پایان امسال 100 درصد افزایش یافته و دو برابر می شود و در مقایسه با سال 

۹۲ حقوق پرستاران ۶.5 برابر شده است در حالی که تورم کشور در این مدت 4 برابر بوده است.«
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت افزود: »با این حساب حداقل حقوق یک پرستار 
کارشناس تازه استخدام که اکنون چهار میلیون و ۶00 هزار تومان است و نیز حقوق یک پرستار 
کارشناس ارشد تازه استخدام که اکنون چهار میلیون و 800 هزار تومان است از اول دی ماه 50 
درصد افزایش می یابد، حقوق یک پرستار کارشناس با ۲0 سال سابقه نیز از ۶ میلیون و 800 هزار 
تومان به ۹ میلیون و ۳00 هزار تومان و کارشناس ارشد از هفت میلیون و 400 هزار تومان به 
حدود 10 میلیون تومان افزایش می یابد، ضمن اینکه هر پرستار ماهانه ۲.5 تا ۳ میلیون تومان نیز 

بابت اضافه کار و کارانه دریافت می کند.«فارس

خبـر

مشاور وزیر بهداشت عنوان کرد

مشاور وزیر بهداشت با اشاره به این که تا زمانی که حتی یک نفر بیمار 
باشد، کرونا با ما خواهد بود، گفت: »تاکنون طرح محله محور مقابله 
با کرونا نتایج مثبتی داشته است اما قصد داریم در استان های تهران و 

البرز پروتکل ها و نظارت ها را تشدید کنیم.«
به گزارش سپید، محمد آسایی با تبریک سالروز والدت حضرت زینب)س( 
و روز پرستار گفت: »طرح شهید حاج قاسم سلیمانی از دوم آذر با 
همکاری مردم، نیروهای داوطلب، نیروهای بسیج، هالل احمر و سایر 
سازمان ها آغاز شده است. علت کاهش در آمار بیماری را چندبخشی 
می دانم؛ هم ممکن است برنامه محله محور مقابله با کرونا موثر بوده 
باشد و هم اجرای محدیدیت های سفت و سخت کرونایی تاثیراتی 
داشته است. در دوم آذر تعداد بستری های روزانه ما حدود ۲1۶0 نفر 
بودند، هنگام تنظیم طرح هدفگذاری کردیم در ماه اول میزان بستری 
۳0 درصد کاهش یابد. خوشبختانه روز جمعه) ۲8 آذر( تعداد بستری ها 
به 1085 نفر رسیده است یعنی 50 درصد کاهش را شاهد بودیم. در 
دوم آذر در تعداد مرگ به 475 نفر رسیده بودیم و می خواستیم تعداد 
مرگ در ماه اول به 10 درصد و سپس در ماه های آتی تا ۳0 درصد 
کاهش یابد. اکنون تعداد مرگ ها به 178 نفر در روز رسیده است و ۶0 
درصد کاهش آمار مرگ ومیر داشته ایم. تعداد موارد جدید شناسایی شده 
بیماری هم از حدود 1۳ هزار نفر به حدود 7000 نفر رسیده است که 

حکایت از کاهش 45 درصدی آمار دارد.«
وی در تشریح سایر جزییات طرح محله محور مقابله با کرونا، ادامه داد: 
»۳ تیم مراقبین سالمت، حافظین سالمت و ناظرین سالمت در این 
طرح مشارکت دارند، مراقبین سالمت از اطرافین افراد نمونه مثبت تست 
می گیرند. اگر فردی از خانواده سالمند باشد و یا نتواند از منزل خارج 

شود، امکانات اعزام پزشک و مراقبت در منزل هم فراهم شده است.«
وی در خصوص تعبیه محل هایی برای قرنطینه در هتل ها و مهمانسراها 
تصریح کرد: »حدود ۹۶ هزار تخت در هتل ها و مهمانسراها آماده داریم 
که قابل افزایش به 150 هزار تخت است  و حدود 7000 تخت از این 
تعداد در تهران بزرگ است. از مردمی که امکانات کافی برای قرنطینه 
شدن ندارند می خواهیم به این مراکز بروند اما، استقبال کافی از این 
قرنطینه ها صورت نگرفته است و می خواهیم رابطان سالمت، روحانیون، 
ریش سفیدان محل و... از مردم بخواهند اگر در منزل امکانات مناسب 
قرنطینه ندارند به هتل ها و مهمانسراهای تعیین شده بروند. چین این 
قرنطینه را به اجبار انجام می دهد اما وضعیت ما اجباری نیست. این 
قرنطینه ها در هتل است و دولت هزینه های بیماران را تقبل می کند تا 14 

روز در مکان مناسبی بمانند و بیماری را به شخص دیگری انتقال ندهند.«
آسایی ادامه داد: »17 میلیون جمعیت کشور در استان های تهران و البرز 
ساکن هستند. به طور مثال شهر کرج حدود یک میلیون و 100 هزار نفر 
حاشیه نشین دارد که در وضعیت خوب اجتماعی و سکونت نیستند. 
یا شهر فردیس به طور اسمی 400 هزار نفر جمعیت دارد اما شب ها 
700 هزار نفر جمعیت دارد. حمل ونقل عمومی می تواند منشأ بیماری 
باشد. اگر آمار و ارقام را با یک ماه قبل مقایسه کنیم شاید شاد شویم اما 
این آمار شکننده است. یک ماه قبل در بیمارستان های تهران 58۳0 نفر 
بستری بودند و اکنون ۲700 نفر بستری هستند، یعنی با کمک مردم 
آمار بیماری به کمتر از نصف رسیده است و مرگ های استان تهران 
هم یک سوم کاهش داشته است. یک ماه قبل در تهران 1500 تخت 

مراقبت ویژه پر بود و اکنون 500 تخت ICU پر است.«
وی با اشاره به این که هنوز زنجیره انتقال ویروس کرونا قطع نشده 
است، بیان کرد: »تا زمانی که حتی یک مورد مثبت داشته باشیم باید 
بیم انتقال بیماری را داشته باشیم. این بیماری فعال با ما خواهد بود 
چون واکسیناسیون هم به سرعت اتفاق نمی افتد. خیلی از مرگ ها در 
سنین بین 40 تا 50 سال بوده است، توصیه اصلی ما کماکان رعایت 

شدید پروتکل ها است.«
آسایی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، در پایان تصریح کرد: 
»در استان های تهران و البرز قصد تشدید پروتکل ها را داریم. طرحی 
داریم که روز دوشنبه)اول دی( در ستاد استانی مطرح می شود و اگر 
تصویب شد می خواهیم پروتکل ها و بازدید از مغازه ها را تشدید کنیم . 
در استان های تهران و البرز در بازه زمانی 17 تا ۲4 آذر حدود ۲800 

فروشگاه مواد غذایی پلمب شدند. مهم ترین قضیه، آموزش مردم است.«

احتمال تشدید پروتکل ها در تهران و البرز
نتایج  مثبت طرح محله محور مقابله با کرونا

شماره 18۲7 111 دی 1۳۹۹

تعدادی از نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی برای تبدیل وضعیت 
پرستاران شرکتی و قراردادی را تهیه کرده و به هیات رییسه ارائه کردند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، تعدادی از نمایندگان مجلس 
هم زمان با میالد حضرت زینب)س( و روز پرستار طرحی برای 
تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی و قراردادی را امضاء کرده و به 

هیات رییسه جهت قراردادن در دستور کار ارائه کردند.
متن این طرح به شرح زیر است:

آقای قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی

ضمن تبریک میالد باسعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری 
)س( و تبریک روز پرستار و به منظور ارج نهادن به مقام پرستاران 
عزیز و تقدیر از تالش ها و جانفشانی های بی وقفه آنها به ویژه 
در مبارزه جدی با ویروس کووید1۹ )کرونا( امضاء کنندگان این 
طرح با قید دو فوریت تقاضای تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی 

را به قراردادی و پرستاران قراردادی را به صورت پیمانی دارند.
شایان ذکر است که منابع اجرای این طرح نیز در بودجه سال 

1400 و با همکاری دولت تامین خواهد شد.«

فاطمه محمد بیگی عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی در همین رابطه در مطلبی در صفحه توییتر 
خود با تبریک روز پرستار نوشت: »امروز همراه جمعی از نمایندگان 
دو فوریت تقاضای تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی به قراردادی 

و پرستاران قراردادی به پیمانی را امضاء کردیم.
به مدافعان سالمت و پرستاران قول می دهیم در مجلس شورای 
پیگیر  ویژه  طور  به  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  و  اسالمی 

مطالبات آنها هستیم.«

تهیه طرح دو فوریتی برای تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی و قراردادی
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فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا: 
ایثارگری کادر پرستاری در اوج کرونا، خالصانه و ستودنی است

فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، در پیامی به مناسبت 
روز پرستار، ایثارگری کادر پرستاری کشور در اوج دشواری ها 
و شرایط خطیر ناشی از ویروس منحوس کرونا را، خالصانه 
و با شجاعتی ستودنی، توصیف کرد. به گزارش سپید به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، متن کامل پیام عبدالرضا 
رحمانی فضلی به مناسبت روز پرستار به شرح زیر است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سالروز میالد مبارک پیام آور نهضت حسینی، حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها که به تأسی از  آن 
بانوی پرفضیلت و پرستار و غمگسار بازماندگان کاروان کربال به عنوان روز پرستار نامیده شده، فرصت 
مغتنمی است تا ضمن شادباش و تبریک این مولود فرخنده و احترام به مقام و جایگاه منحصر به فرد 
و تکرارناپذیر عالمه خاندان عترت به عموم اهل ایمان و به خصوص مدافعان سالمت، از تالش های 
ایثارگرانه و وصف ناپذیر جامعه پرستاری کشور، قدردانی شود.پرستاری که در جوامع گوناگون از 

ارزشمندترین حرفه ها و خدمتگزاری هاست، در جامعه اسالمی و در پرتو اندیشه دینی، معنایی پربار 
یافت و در جریان حوادث انقالب اسالمی جلوه ای از رحمانیت پرودگار را تجلی بخشید و از جمله 
در سال های دفاع مقدس، صحنه های کم نظیری از ایثار و خودگذشتگی را به جامعه انسانی تقدیم کرد.

نقش احیاگر پرستاران در جامعه که پس از  آن دوران پرافتخار نیز، همواره مورد احترام بوده، در 
ماه های اخیر در جریان مواجهه کشور با بحران شیوع بیماری کرونا، بیش از گذشته عیان گردید 
و یاد روزهای حماسه آفرینی را زنده کرد.ایثارگری کادر پرستاری کشور در اوج دشواری ها و 
شرایط خطیر ناشی از این ویروس منحوس، که خالصانه و با شجاعتی ستودنی در میدان مبارزه 
با کرونا قد علم کردند، دیگربار به عرش رسید و با شهادت تعدادی از خواهران و برادران عزیز 
پرستار در ماه های گذشته، استواری جامعه پرستاری ایران بر رسالت حرفه ای و اخالقی خویش، 
در تاریخ پرافتخار ملت ایران ثبت شد و گواهی صادق بر وفاداری مجموعه پرستاری کشور به 

عهد پاک خود با خدا و مردم، به یادگار ماند.
با سالم و صلوات به ارواح پاک و تابناک شهدای جامعه درمان کشور؛ علی الخصوص پرستاران شهید 
و پاسداشت نام و یاد آنان، به یکایک خواهران و برادران پرستار در سراسر میهن ادای احترام می کنم و 
ضمن تبریک روز پرستار، سالمت و سعادتمندی جملگی این عزیزان را از خدای متعال مسألت دارم.

عبدالرضا رحمانی فضلی، فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا

خبـر

با کمک 2۵۰ هزار فرانکی کمیته بین المللی صلیب سرخ محقق شد

آیین اهدای۴۰۰ دستگاه اکسیژن ساز خانگی از 
سوی دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ با حضور 
دبیرکل جمعیت هالل احمر و معاون دفتر نمایندگی 
کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران به مناسبت 
میالد حضرت زینب)س( و روز پرستار برگزار شد.
به گزارش سپید، در این مراسم محمد حسن قوسیان 
مقدم - دبیرکل جمعیت هالل احمر، گفت: »ما با 
اهدای این دستگاه های اکسیژن ساز در روز پرستار 
می خواهیم به کمک پرستاران برویم تا بخشی از 

ظرفیت بیمارستان ها آزاد شود.«
دبیرکل جمعیت هالل احمر افزود: »شرکت های 
دانش بنیان ما دارای ظرفیتی هستند که ما می توانیم 
از این ظرفیت هم داخل کشور هم خارج از کشور 
بهره ببریم و امیدوارم این روند با همراهی سایر 
خیرین ادامه دار باشد.« وی گفت: »شرکت های 
داخلی ما می توانند برای ارائه خدمات پس از 
فروش خود برنامه ریزی کنند؛ بر این اساس باید 
شرایط طوری تعریف شود تا قطعات یدکی در 

نمایندگی های معرفی شده هم ارائه شود.«
قوسیان مقدم تاکید کرد: »ما اآلن کنار دوستان 
صلیب سرخ هستیم و این نشان دهنده حضور 
ما در یک خانواده بین المللی با 192 کشور است 
و در واقع بیانگر همکاری بین المللی و کمک 
کردن به  هم در بحران ها است که بسیار اتفاق 

خوشایندی است.«
دبیرکل جمعیت هالل احمر گفت: »در دورانی که 
ما تحت تاثیر تحریم ها هستیم به جز کمک  های 
مالی، کمک  های دیگری هم وجود دارد که برای 
دریافت این کمک ها نیازمند استفاده از ظرفیت 
بین المللی فدراسیون و کمیته بین المللی صلیب 
سرخ هستیم، به عنوان مثال این ظرفیت بین المللی 

می تواند در خرید واکسن به ما کمک کند.«
وی با اشاره به اینکه بیماری کرونا دنیا را تحت 
تاثیر قرار داده است، افزود: »این بیماری فضای 
همدلی و خدمت کردن را در دنیا ایجاد کرده و 

ما امیدواریم بتوانیم از توان داخلی خود استفاده 
کنیم تا به کشورهای همسایه هم کمک کنیم.«

در  هالل احمر  »جمعیت  گفت:  مقدم  قوسیان 
شهرستان ها بانک امانات تجهیزات پزشکی دارد 
که با فراهم کردن نیاز بیماران از طریق این تجهیزات 

می توان مراجعه به بیمارستان  ها را کم کرد.«

کمک ۲۵۰ هزار فرانکی سوئیس برای 
تهیه دستگاه های اکسیژن ساز 

معاون دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب 
سرخ در تهران، در این مراسم با اشاره به اینکه 
مبلغ 2۵۰ هزار فرانک سوئیس از سوی کمیته 
بین المللی صلیب سرخ به جمعیت هالل احمر 
ایران با هدف تهیه دستگاه های اکسیژن ساز برای 
بیماران اهدا شده است، افزود: »با توجه به اینکه 
بیمارستان ها خیلی شلوغ است تهیه این دستگاه ها 

بسیار ضرورت دارد.«
ساخت  اینکه  بیان  با  روخاس  مونیوس  دانیل 
قطعات برای دستگاه های اکسیژن ساز به شکل 
کامال بومی و محلی در ایران من را تحت تاثیر 

قرار داد، افزود: »این ظرفیت در سایر کشورهای 
منطقه وجود ندارد و با توجه به اینکه االن هم 
در بحران هستیم، ایران از این ظرفیت برای رفع 
نیازهای داخلی خودش باید استفاده کند اما شاید 
در آینده بتوان با استفاده از این ظرفیت بومی به 
کشورهایی همچون سوریه و یمن که در جنگ 

هستند هم کمک کرد.«
وی با تاکید بر اینکه االن تمرکز روی درمان است 
اما قدم بعدی تولید و ارائه واکسن خواهد بود، 
افزود: »با وجودی که در سطح بین المللی واکسن در 
حال تولید است، اطالع داریم که ایران هم در حال 
ساخت واکسن است و به همین منظور ما به عنوان 
کمیته بین المللی صلیب سرخ آمادگی پشتیبانی از 
جمعیت هالل احمر ایران و سایر مسئوالن را داریم 
تا این واکسن در اختیار مردم ایران قرار بگیرد.«

حداقل  به ۴۰۰۰ کپسول اکسیژن و 
۱۰۰۰ دستگاه اکسیژن ساز نیاز مندیم

بنابر اعالم روابط عمومی جمعیت هالل احمر، 
محمد نصیری - رئیس سازمان داوطلبان نیز 

ما شاهد یک  که  این  بیان  با  مراسم  این  در 
اتفاق خوب و موثر در حوزه ارائه خدمات 
در جمعیت هالل احمر هستیم، گفت: »بیش 
از یک دهه از ایجاد بانک امانات تجهیزات 
احمر  توان بخشی جمعیت هالل  و  پزشکی 
می گذرد که به صورت امانت در اختیار بیماران 

می گیرد.« قرار  نیازمند 
نصیری با اشاره به اینکه یکی از تجهیزاتی که 
در اختیار بیماران قرار گرفته کپسول اکسیژن 
بوده و االن در بحران کرونا تقاضا برای استفاده 
از این دستگاه ها بیشتر شده است، گفت: »ما 
1۵۰۰ دستگاه کپسول اکسیژن و 8۰ دستگاه 
اکسیژن ساز در کل کشور داشتیم که نیاز به 
تقویت داشت. چون در ازای هر یک کپسول 

داشتیم.« متقاضی  نفر   1۰ اکسیژن 
وی گفت: »با کمک خیران هالل احمر 1۰۰۰ 
که  شد  اهدا  احمر  به هالل  اکسیژن  کپسول 
نیمی از آنها در استان ها توزیع شده و کمک 
خرید  برای  تومان  میلیون   ۴۰۰ مردم  نقدی 

است.« بوده  اکسیژن  کپسول 
ما  استمداد  به  با توجه  اینکه  بیان  با  نصیری 
به دستگاه و تجهیزات پزشکی  نیاز  بر  مبنی 
 2۵۰ مبلغ  نیازمند  بیماران  به  کمک  برای 
هزار فرانکی سوئیس معادل تقریبا ۶ میلیارد 
تومان از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ 
به هالل احمر اهدا شد، افزود: »ما توانستیم 
تولید  که  بنیان  دانش  شرکت  یک  طریق  از 
دستگاه   ۴۰۰ دارد،  عهده  بر  را  دستگاه  این 
اکسیژن ساز خریداری کنیم که واگذاری آن 
از روز یک شنبه شروع شده و فرایند توزیع 

در استان ها نیز در حال انجام است.«
»برای  کرد:  تاکید  داوطلبان  سازمان  رئیس 
کپسول   ۴۰۰۰ به  حداقل  بیماران  به  کمک 
نیاز  ساز  اکسیژن  دستگاه   1۰۰۰ و  اکسیژن 

داریم.«ایسنا

تامین و توزیع ۴۰۰ کپسول اکسیژن ساز خانگی در کشور 
از سوی هالل احمر



تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا 
صبح یکشنبه )۳۰ آذر( به بیش از ۷۶ میلیون 
و ۶۰۰ هزار نفر رسید و تعداد قربانیان این 
ویروس نیز از مرز یک میلیون و ۶۹۱ هزار 

نفر عبور کرد.
به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با بیش 
از ۱۸ میلیون و ۷۷ هزار مبتال، از نظر تعداد 

مبتالیان به این ویروس در رده اول قرار دارد و 
کشورهای هند، برزیل و روسیه در رده های دوم 
تا چهارم هستند. ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان 
کووید-۱۹ هم اکنون در رده پانزدهم قرار دارد. 
در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور اول جهان 
از نظر تعداد مبتالیان و تازه ترین آمار کلی جهان 

درمورد ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که در 
مورد شیوع گونه جدید کروناویروس در 
انگلیس با مقامات این کشور در ارتباط است.
به گزارش سپید، بنابر اعالم سازمان جهانی 
بهداشت، این سازمان در مورد شیوع نوع 
جدید کووید-۱۹ در انگلیس با مقامات این 

کشور در ارتباط نزدیک است.
گفته شده گونه جدید کروناویروس سریعتر از 
نوع اصلی آن منتقل می شود اما کشنده تر نیست.
بخش های وسیعی از جنوب و شرق انگلیس 
از جمله لندن با محدودیتهای جدید و شدیدتر 
تا هر چه سریعتر  مواجه هستند  کرونایی 

سرعت شیوع این ویروس مهار شود.
سازمان جهانی بهداشت در پیامی توئیتری 

اعالم کرده است که با مقامات انگلیس در 
در  کروناویروس  جدید  نوع  شیوع  مورد 

تماس است.
بهداشت،  جهانی  سازمان  گزارش  طبق 
انگلیس اطالعات موجود در مورد نوع جهش 
یافته کروناویروس را به اشتراک می گذارد 
و این سازمان نیز با کسب اطالعات بیشتر 
درباره ویژگی های این نوع ویروس و اثرات آن 
کشورهای عضو و عموم مردم را آگاه می کند.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی بی 
سی، به گفته نخست وزیر انگلیس قدرت 
انتقال نوع جدید ویروس نسبت به گونه های 
قبل ۷۰ درصد بیشتر است، هرچند هنوز به 

طور قطع تایید نشده است.

آمار کرونا در جهان تا ۳۰ آذر همکاری سازمان جهانی بهداشت و انگلیس 
درموضوع شیوع گونه جدید ویروس کرونا

خبـر

۶ مورد جدید واکنش آلرژیک به واکسن فایزر
مقامات آمریکایی با ردیابی عوارض جانبی واکسن 
کرونا شرکت فایزر که تزریق آن به شهروندان 
از روز شنبه آغاز شده است، توانستند ۶ مورد 
جدید از واکنش آلرژی نسبت به این واکسن را 

شناسایی کنند.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری های آمریکا از صبح روز شنبه 
تا کنون حدود ۲۷۲ هزار نفر را واکسینه کرده 
است و متخصصان این مرکز در حال بررسی 
برای  عوارض جانبی احتمالی واکسن هستند. 
این منظور، دریافت کنندگان واکسن باید مدتی 
پس از تزریق واکسن در محل تعیین شده صبر 
کنند تا در صورت بروز واکنش آلرژیک، امکان 

شناسایی آن ها فراهم شود.
از  پیشگیری  کنترل و  بر اساس گزارش مرکز 
بیماری های آمریکا، تمام موارد واکنش آلرژیک 
ظرف مدت زمان تعیین شده، قابل تشخیص بوده 

و به نحو مطلوب تحت درمان قرار گرفته اند.
در جریان این پایش، عالوه بر واکنش آلرژیک، 
عوارض جانبی دیگری نیز به ندرت مشاهده شده 
است. از بین ۲۱۵ هزار نفر که به عنوان اولین 
گروه از شهروندان آمریکایی، واکسن فایزر را 
دریافت کردند تنها ۱.۵ درصد دچار عوارضی 
شدند که فعالیت های روزمره آن ها را مختل کرد.

جانبی  عوارض  موجب  واکسن ها  از  بسیاری 
موقت مانند التهاب یا عالئمی مانند سرماخوردگی 
می شوند. انتظار می رود این عوارض در مورد 
واکسن  عوارض  از  بیش  کووید۱۹  واکسن 

آنفلوآنزا باشد.
واکسن  جانبی  عوارض  دچار  که  افرادی  آمار 
کووید۱۹ می شوند، توسط یک کمیته مشاور در 
خصوص واکسن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفته است. این کمیته روز شنبه استفاده از واکسن 

مدرنا را توصیه کرد. مدرنا یک روز قبل از برگزاری 
جلسه این کمیته، مجوز تولید اضطراری واکسن 

خود را دریافت کرد.
هفته گذشته نیز عوارض جانبی متداول در محل 
تزریق واکسن روی بازو درد و تورم گزارش شد. 
محققان هشدار دادند ممکن است شخص دچار 
تب، لرز، خستگی و سردرد نیز شود. برای رهایی 
از تورم و درد محل تزریق کافی است روی آن با 
یک تکه پارچه تمیز و سرد بسته شود. برای از 

بین رفتن تب نیز نوشیدن مقادیر زیادی مایعات 
و پوشیدن لباس های نازک توصیه شده است.

بر اساس اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 
در آمریکا، حتی در صورت بروز عوارض جانبی 
پس از تزریق اولین واحد از واکسن، تزریق واحد 
دوم آن برای ایجاد ایمنی کامل، امری ضروری است 
و صرفاً در صورت تجویز پزشک یا تأمین کننده 
واکسن، می توان از تزریق دومین واحد واکسن 

خودداری کرد.
سازمان غذا و داروی آمریکا نیز سردرد، گیجی 
و درد عضالنی را به عنوان متداول ترین عوارض 
جانبی واکسن مدرنا معرفی کرده است. در موارد 
نادری نیز عوارضی مانند اسهال، تهوع و تورم 

صورت مشاهده شده است.
همچنین این سازمان در خصوص احتمال ابتال به 
فلج بلز در اثر دریافت واکسن های مدرنا و فایزر 
هشدار داده است. در فلج بلز عضالت صورت به 
طور موقت فلج می شوند. البته این هشدار بدین 
معنی نیست که فلج بلز لزوماً از عوارض جانبی 

واکسن های کووید محسوب می شود.
به گزارش سازمان غذا و داروی آمریکا، افراد 
باالی ۶۴ سال که یکی از آسیب پذیرترین اقشار 
در برابر کووید۱۹ هستند، این واکسن و عوارض 

احتمالی آن را به خوبی تحمل می کنند.
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مدیرکل آموزش مداوم جامعه پزشکی در گفتگو با سپید:

  امین جاللوند
در بسیاری از نظام های توسعه یافته سالمت، 
فعاالن جامعه پزشکی تحت آموزش مداوم قرار 
می گیرند. در اغلب کشورها با برگزاری دوره های 
مختلف آموزشی تالش می شود که دانسته های 
کادر بهداشت و درمان در طول سال های خدمت 
آنان، به روزرسانی شود. در کشور ما نیز آموزش 
مداوم جامعه پزشکی سالیان متمادی است که به 
طور رسمی برقرار است. البته این مسیر آموزشی 

با چالش های خاص خود نیز مواجه است.
جامعه  مداوم  آموزش  مدیرکل  بیداری،  علی 
پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت در 
گفتگو با سپید به برخی از این چالش ها اشاره 
کرده است. او در این گفتگو به اهمیت آموزش 
مداوم جامعه پزشکی و برنامه  توسعه این آموزش ها 
اشاره می کند. به گفته او، همین فرآیند توسعه در 
سال های اخیر باعث رشد چشمگیر کمی و کیفی 

این آموزش های مداوم شده است. 
همچنین او از ورود برخی افراد سودجو به مقوله 
آموزش مداوم جامعه پزشکی برای فروش امتیاز 
نیز گالیه مند است و اعتقاد دارد که این تخلف ها 
باعث بروز چالش هایی در اجرای موثر برنامه ها 
می شود. البته بیداری می گوید با اتخاد برخی 
روش ها تالش شده است که از این تخلف ها 
جلوگیری شود. همچنین بیداری تاکید می کند 
که فضای آموزش مداوم جامعه پزشکی باید از 
اولویت های تقاضا محور به سمت اولویت های 
نیازمحور حرکت کند تا نیازهای مردم و نظام 

سالمت، بیشتر تامین شود.
با توجه به شیوع بیماری کرونا نیز برگزاری دوره های 
آموزش مداوم جامعه پزشکی، دستخوش تغییراتی 
شده است که این مقام مسئول به این تغییرات 
نیز اشاره کرده است. در این گفتگوی تفصیلی 
به جزئیات برگزاری دوره های آموزش مداوم 
جامعه پزشکی، اثرات آن و موانع پیش رو اشاره 

شده است که در پی می آید.

 هم اکنون چه تعداد دانش آموخته نظام سالمت 
در سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی ثبت نام 
شده اند و به طور کلی، عمده اهداف آموزش 
مواردی خالصه  در چه  پزشکی  مدام جامعه 

می شود؟
در ابتدا باید به این مقدمه کوتاه اشاره کنم که اداره 
کل آموزش مداوم جامعه پزشکی، زیر نظر معاونت 
آموزشی وزارت بهداشت فعالیت می کند. مراکز 
آموزش مداوم جامعه پزشکی نیز در راستای عمل 
سال  مداوم مصوب خردادماه  آموزش  قانون  به 
1375 مجلس شورای اسالمی راه اندازی شد، زیرا 
قانونگذار بحث آموزش حرفه مندان نظام سالمت بعد 
از فارغ التحصیلی را یک امر ضروری تلقی کرده است. 
درحال حاضر حدود 476 هزار مشمول از رشته های 
مختلف در سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی، ثبت 
شده اند. این افراد شامل دانش آموختگان رشته های 
بالینی و علوم پایه از مقاطع کاردانی تا فوق دکتری 
هستند که مشمول آموزش مداوم می شوند. همه 
دانش آموختگان نظام سالمت باید به ازای هر پنج 

سال فعالیت حرفه ای، 125 امتیاز آموزش مداوم را 
کسب کنند تا بتوانند پروانه فعالیت خود را تمدید 
کنند. عمال وظیفه آموزش مداوم جامعه آموزشی، 
تحکیم و به روز نگه داشتن دانسته های مشموالن 
بر اساس کوریکولوم آموزشی رشته های مختلف 
است. بنابراین کاری که ما انجام می دهیم، در کنار 
آموزش ضمن خدمت و آموزش های مهارتی و 
حرفه ای، وجه دیگری از آموزش است تا به افزایش 
توانمندی و بهره وری حرفه مندان سالمت منجر شود. 
اطالعات در حوزه پزشکی و پیرامون آن به طور 
مداوم و به شکل بی سابقه ای در حال تغییر است. 
به همین دلیل ما می خواهیم ضمن تحکیم و تثبیت 
دانسته های پایه، به کسب دانش روز نیز توجه کنیم 
و مشموالن را برای پاسخگویی به نیازهای نظام 

سالمت آماده تر کنیم. 

 آموزش مداوم جامعه پزشکی چه فرقی با 
آموزش ضمن خدمت دارد؟

آموزش ضمن خدمت، بیشتر به موقعیت و جایگاه 
شغلی افراد نگاه می کند و در این زمینه به آنها آموزش 
می دهد. مثال من به عنوان یک مقام مسئول در وزارت 
بهداشت، رشته دانش آموختگی ام روماتولوژی 
است. االن یک مسئولیتی در حوزه آموزش مداوم 
دارم و به دلیل این مسئولیت باید آموخته هایم را ارتقا 
دهم که بتوانم مدیریت بهتری در حوزه آموزش 
مداوم اعمال کنم. آموزش هایی که در حوزه این 
مسئولیتم می بینم، آموزش ضمن خدمت است، ولی 
آموزشی که برای به روز نگه داشتن اطالعات رشته 
تخصصی دریافت می کنم، در زمره آموزش مداوم 

جامعه پزشکی محسوب می شود.

 آیا مواردی اتفاق افتاده است که پروانه فعالیت 
حرفه ای به دلیل نگذارندن دوره های آموزش 

مداوم جامعه پزشکی تمدید نشده باشد؟
بله، این موارد مکرر اتفاق می افتد. یکی از وظایفی 
که سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاری 
برعهده دارند این است که با همکاری دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور، اطمینان حاصل کنند 
که دانش آموختگان، امتیاز الزم در حوزه آموزش 
مداوم را دریافت کرده اند و در آن صورت، پروانه 

حرفه ای آنها را تمدید کنند.

 آیا نمونه هایی داریم که افراد به طور اختیاری 
و بدون الزام برای تمدید پروانه فعالیت حرفه ای 
در دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی شرکت 

کرده باشند؟
همه مشموالن آموزش مداوم پزشکی، پروانه فعالیت 
حرفه ای ندارند. برخی از آنها در مراکز مختلف 
در نظام سالمت مشغول به کار هستند که نیاز به 
پروانه حرفه ای مستقل ندارند. جالب است که 
برخی از این افراد با وجود اینکه بابت تمدید پروانه 
فعالیت حرفه ای خود نگرانی ندارند، شرکت در 
برنامه های آموزش مداوم را به جهت جاذبه های 
آموزشی مدنظر دارند. همچنین تعدادی نیز آموزش 

مداوم را به دلیل الزامات نهاد یا موسسه ای که در 
آن فعالیت دارند، می گذرانند. به طور مثال، داشتن 
گواهی آموزش مداوم جامعه پزشکی برای ادامه 
فعالیت در برخی موسسات، نهادها، سازمان ها یا 

دانشگاه ها، اهمیت پیدا می کند. 

 در دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی، 
دقیقا چه خدماتی به دانش آموختگان ارائه می شود؟

آموزش مداوم جامعه پزشکی معموال به صورت 
کنفرانس، سمپوزیوم، کنگره و کارگاه آموزشی، 
ارائه می شود. در این موارد، مشموالن عمال در 
جلسالت سخنرانی علمی، کارگاه های آموزشی یا 
در همایش و سمینار، حضور پیدا می کنند. مباحث 
علمی توسط مدرسان ارائه می شود و همچنین 
نیز  دانش  انتقال تجربه و  و  نظر  تبادل  گفتگو، 

صورت می گیرد.

 برای تمدید پروانه فعالیت حرفه ای، چند امتیاز 
از دوره های آموزش مداوم پزشکی نیاز است؟

دانش آموختگان جامعه پزشکی باید ساالنه به طور 
متوسط 25 امتیاز کسب کنند. هم اکنون شرکت 
در وبینارها به ازای هر ساعت مفید برنامه یک 
امتیاز دارد و البته هر فرد فقط می تواند سه امتیاز 
وبینار را در هر روز دریافت کند و بیشتر از آن 
امکان پذیر نیست. یعنی رسیدن به این امتیاز متوسط 
ساالنه، نیاز به گذراندن حداقل هشت یا 9 وبینار 

در طول سال دارد. 

 از طریق چه مکانیسم هایی، کمیت و کیفیت 
دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی را ارزیابی 

می کنید؟
روش های ارزیابی به شکل ارزیابی درون برنامه 
و خارج از زمان اجرای برنامه است. یک نوع از 
ارزیابی فوری، برگزاری آزمون پایان برنامه برای 
مشموالن دوره های آموزش مداوم پزشکی است.

ادامه در صفحه 15 

سودجویی با  فروش امتیاز آموزش مداوم جامعه پزشکی

درحال حاضر حدود 476 هزار 
مشمول از رشته های مختلف در 

سامانه آموزش مداوم جامعه 
پزشکی، ثبت شده اند. این افراد 
شامل دانش آموختگان رشته های 

بالینی و علوم پایه از مقاطع کاردانی 
تا فوق دکتری هستند که مشمول 

آموزش مداوم می شوند. همه 
دانش آموختگان نظام سالمت 

باید به ازای هر پنج سال فعالیت 
حرفه ای، 125 امتیاز آموزش 

مداوم را کسب کنند تا بتوانند 
پروانه فعالیت خود را تمدید کنند
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 ادامه از صفحه 14
موظف  شرکت کنندگان  وبینار،  برنامه  در  مثال   
از  بازه زمانی محدودی بعد  هستند که در یک 
برگزاری وبینار در آزمون آنالین شرکت کنند و 
اگر در آزمون موفق شدند، امتیاز شرکت در دوره به 
آنها تعلق می گیرد. همچنین نوع دیگر ارزیابی هم 
نظرسنجی از شرکت کنندگان این برنامه ها است. 
یعنی توسط مراکز مجری از آنها نظرسنجی می شود 
که تا چه حد این دوره های آموزشی برای آنها 

مفید بوده است.
همه مراکز مجری آموزش مداوم در دانشگاه ها، 
انجمن ها و موسسات باید این ارزیابی ها را انجام 
بدهند و اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی نیز 
در طی اعتباربخشی مراکز، آن ها را از این جهت 

نیز مورد بررسی قرار می دهد.

 چه مراکزی این مجوز را دارند که دوره های 
آموزش مداوم جامعه پزشکی را برگزار کنند؟ 
همه دانشگاه های علوم پزشکی، مجاز به برگزاری 
برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی هستند. غیر 
از این دانشگاه ها، تعداد زیادی انجمن علمی داریم 
که آنها هم طبق ضوابط می توانند این دوره ها را 
برگزار کنند. درواقع هم اکنون نیز تعداد زیادی از این 
انجمن ها، مجری این برنامه های آموزشی هستند. 
تعداد زیادی مراکز تحقیقاتی نیز داریم که مرکز 
برخی  همچنین  می شوند.  محسوب  مجری 
سازمان ها و نهادها شامل سازمان نظام پزشکی، 
سازمان نظام پرستاری، سازمان پزشکی قانونی، 
سازمان مرکزی انتقال خون و انستیتو پاستور هم 
می توانند برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی 

را برگزار کنند.

 اعتبارات مورد نیاز برای برگزاری این دوره ها 
خود  آیا  می شود؟  تامین  نهادی  چه  طریق  از 
باید  نهادهای مجری دوره های آموزش مداوم 
اعتبارات برنامه را تامین کنند، یا اینکه وزارت 

بهداشت هم کمک می کند؟
خوشبختانه عطش زیادی برای برگزاری دوره های 
آموزش مداوم جامعه پزشکی در مراکز مجری وجود 
دارد و تامین اعتبار آن هم از طریق دریافت حق ثبت 
نام از مشموالن و همچنین دریافت وجوه و امکاناتی 
از برخی حامیان ملی اعم از نهادها و شرکت های 
غیردولتی صورت می گیرد. این امر باعث شده است 
که برگزاری دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی 
به شکل خودگران انجام شود. یعنی باوجود اجرای 
هزاران برنامه آموزش مداوم در طول سال، دولت 
و منابع بودجه عمومی تحت فشار قرار نمی گیرد. 

وزارت بهداشت برای برگزاری دوره ها، کمک مالی 
نمی کند. عمده هزینه وزارت بهداشت در این حوزه 

که البته آن هم هزینه چشمگیری نیست، مربوط 
به کارهای ستادی، به روزرسانی و توسعه سامانه 

آموزش مداوم  است.

 آماری از تعداد دوره های آموزش مداوم جامعه 
پزشکی که امسال و سال های گذشته برگزار شده 

است، در خاطر دارید؟
سال گذشته حدود 15 هزار برنامه آموزش مداوم 
جامعه پزشکی برگزار شد. همین عدد نشان می دهد که 
چه تعداد زیادی سخنران، مجری، مدرس و شرکت 
کننده داشته ایم. امسال به دلیل شیوع کرونا، برگزاری 
حضوری برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی 
متوقف شد. برنامه مجازی آموزش مداوم را اردیبهشت 
ماه امسال شروع کردیم که با استقبال گسترده ای 

مواجه شد. می توانم بگویم از اردیبهشت امسال تاکنون 
بیش از سه هزار و 900 برنامه آموزش مداوم جامعه 
پزشکی به صورت وبینار برگزار شده که در نوع خود 
بی سابقه است. البته در همین مدت، تعداد زیادی 
برنامه آموزش مداوم نیز به صورت غیرحضوری و 

آفالین برگزار شده است. 

 کدام گروه از دانش آموختگان علوم پزشکی 
از دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی، بیشتر 

استقبال می کنند؟
نمی توانم اسم گروه خاصی را بیاورم، زیرا واقعا همه 
حرفه مندان فعال در حوزه سالمت از این دوره ها 
استقبال می کنند. ماماها، پرستاران، پزشکان عمومی، 
متخصص و فوق تخصص،  دندانپزشکان، داروسازان، 
متخصصان علوم آزمایشگاهی،  رشته های مختلف 
علوم پایه و تعداد زیادی از تکنسین ها از رشته های 
مختلف در این دوره ها شرکت می کنند. فهرست 

گروه های هدف ما بسیار گسترده و متعدد است.

 آیا فکر می کنید اموزش مداوم جامعه پزشکی 
واقعا توانسته است که در به روز نگه داشتن دانسته های 
جامعه پزشکی موثر باشد؟ چون عده ای معتقدند 
که شرکت در این دوره ها برای برخی از فعاالن 

جامعه پزشکی صرفا از سر رفع تکلیف است.
آموزش مداوم جامعه پزشکی در همه کشورهای 
توسعه یافته در حوزه سالمت به عنوان یک اصل 
مهم، پذیرفته شده است. اگر دانش آموختگان جامعه 
پزشکی صرفا با دانسته های قبلی، فعالیت کنند، نواقص 
جدی در ارائه خدمات ایجاد خواهد شد. علم پزشکی، 
علمی است که محتوای آن هرچند سال یکبار، دو 

برابر می شود. بنابراین بسیار بعید است که فردی 
بتواند با همان دانش 15 تا 20 سال قبل، خدمات 
بی نقصی در حوزه پزشکی داشته باشد. بنابراین آموزش 
مداوم یک اصل ضروری برای افراد فعال در حوزه 
سالمت است. درواقع، طول دوره آموزش مداوم 
جامعه پزشکی، بیشتر از آموزشی است که افراد در 
طی دوره آموزش آکادمیک می گذرانند. بنابراین نگاه 
به آموزش مداوم پزشکی به دید رفع تکلیف، نگاه 
علمی نیست و این آموزش ها نقش جدی در آماده 
سازی جامعه پزشکی دارد که در همه کشورهای 

مطرح جهان نیز دنبال می شود. 

 با این وجود، می بینیم که برخی فعاالن جامعه 
پزشکی چندان رغبتی به شرکت در این دوره ها 
ندارند. فکر می کنید دلیل این مقاومت ها در برابر 

آموزش مداوم جامعه پزشکی چیست؟
بخشی از مقاومت ها شاید به دلیل مشغله کاری زیاد 
باشد. به هر حال، هم متولیان نظام سالمت و هم 
مشموالن آموزش مداوم که مشغله کاری زیادی دارند، 
باید به تفاهم مشترکی برسند تا از کیفیت ارائه خدمات، 
اطمینان حاصل کنیم. به طور کلی معتقدم با توجه 
به تعداد محدود ساعت های حضور در این دوره ها، 
گذراندن برنامه های آموزش مداوم چندان کار سختی 
نیست. بنابراین باید برای تداوم آموزش مداوم جامعه 
پزشکی، تاکید و جدیت شود تا هم نظام سالمت از 
حفظ کیفیت ارائه خدمات مطمئن شود و هم مشموالن 
نیز طبق وظایف حرفه ای که بر عهده دارند، برای 

به روزرسانی دانش خود اقدام کنند.

 گاهی دیده می شود که امتیاز دوره های آموزش 
مداوم جامعه پزشکی از سوی برخی مشموالن، 
خریداری می شود. برای رفع این تخلف ها و موارد 

غیرقانونی، چه راهکاری پیش بینی کرده اید؟
بحث سالمت آموزش مداوم جامعه پزشکی بسیار 
مهم است. متاسفانه برخی مشموالن که موفق به 
کسب امتیاز الزم آموزش مداوم برای تمدید پروانه 
فعالیت حرفه ای نشده اند، گاه به برخی افراد سودجو 
مراجعه می کنند تا امتیاز الزم آموزش مداوم را به طور 
غیرمشروع برای آنها تهیه کنند. در این شرایط، افراد 
سودجو به انتفاع مالی می رسند و آن دانش آموخته 
نظام سالمت هم مشکلش به طور کوتاه مدت حل 
می شود. این تخلف، یکی از چالش های ما است. 
برای مدیریت همین مساله، ما مداخالتی در سامانه 
آموزش مداوم جامعه پزشکی داشته ایم تا از بروز این 
تخلف ها جلوگیری کنیم. البته همین مداخالت خود 
عاملی برای افزایش بروکراسی نیز شده و موجب 
اسباب رنجش برخی از فعاالن جامعه پزشکی شده 
است، اما فعال برای حفظ سالمت آموزش مداوم، 
ناچار به اجرای این نظارت ها و تقویت امنیت سامانه 

آموزش مداوم هستیم. 
همچنین چالش دیگر ما این است که نیاز داریم 
آموزش مداوم جامعه پزشکی از حالت تقاضا محور 
به نیازمحور سوق پیدا کند. مثال در نظر بگیرید که 
هم اکنون حوزه پوست و زیبایی برای ارائه دهندگان 
خدمت، جاذبه بیشتری برای کسب درآمد نسبت به 
برخی رشته های دیگر دارد. به همین دلیل نیز تقاضا 
برای آموزش مداوم پزشکی در اینگونه مباحث زیاد 
است، اما اولویت نیازهای نظام سالمت، ممکن است 
در آموزش مداوم موارد دیگری باشد. درحقیقت، 
نیاز داریم که آموزش مداوم به سمت نیازهای واقعی 
مردم و نظام سالمت حرکت کند و نه اینکه بیشتر 

معطوف به تامین انگیزه های اقتصادی افراد باشد.

متاسفانه برخی مشموالن که 
موفق به کسب امتیاز الزم آموزش 
مداوم برای تمدید پروانه فعالیت 

حرفه ای نشده اند، گاه به برخی 
افراد سودجو مراجعه می کنند تا 
امتیاز الزم آموزش مداوم را به 

طور غیرمشروع برای آنها تهیه 
کنند. در این شرایط، افراد سودجو 
به انتفاع مالی می رسند و آن دانش 

آموخته نظام سالمت هم مشکلش 
به طور کوتاه مدت حل می شود. این 

تخلف، یکی از چالش های ما است
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سال گذشته حدود 15 هزار 
برنامه آموزش مداوم جامعه 

پزشکی برگزار شد. امسال به 
دلیل شیوع کرونا، برگزاری حضوری 

برنامه های آموزش مداوم جامعه 
پزشکی متوقف شد. برنامه مجازی 

آموزش مداوم را اردیبهشت 
ماه امسال شروع کردیم که با 

استقبال گسترده ای مواجه شد. 
از اردیبهشت امسال تاکنون بیش 
از سه هزار و 900 برنامه آموزش 

مداوم جامعه پزشکی به صورت 
وبینار برگزار شده است

نیاز داریم آموزش مداوم جامعه 
پزشکی از حالت تقاضا محور به 

نیازمحور سوق پیدا کند. مثال 
در نظر بگیرید که هم اکنون 
حوزه پوست و زیبایی برای 

ارائه دهندگان خدمت، جاذبه 
بیشتری برای کسب درآمد 

نسبت به برخی رشته های دیگر 
دارد. به همین دلیل نیز تقاضا 

برای آموزش مداوم پزشکی در 
اینگونه مباحث زیاد است، اما 
اولویت نیازهای نظام سالمت، 

ممکن است در آموزش مداوم 
موارد دیگری باشد



رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران: 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی نسبت به نگاه 
سلبی و غیرمنعطف که باعث کاهش کیفیت 
و  داد  هشدار  شد،  خواهد  پزشکی  خدمات 
قطعا  غیرمنعطف  و  سلبی  نگاه  »این  گفت: 
قطعی  نتیجه  و  می شود  مرج  و  هرج  باعث 
است.  پزشکی  خدمات  کیفیت  کاهش  آن 
که  کنم  هشدار  اعالم  می خواهم  جا  این  در 
حدی  پزشکی  جامعه  تحمل  و  تاب آوری 
دارد و این واقعیتی است که دوستان درنظر 
آن  تبعات  با  روز  یک  قطعا  ولی  نمی گیرند 

روبرو خواهند شد.«
در  ظفرقندی  محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
حاشیه جلسه شورای عالی نظام پزشکی گفت: 
»در ابتدا خبر خوبی را اعالم می کنم که پایان 
مشکالت مربوط به یک موضوع قدیمی است 
پرونده سازمان  که داستان مشکالت مربوط 
نظام پزشکی در خصوص شکایت تعرفه ای 
بارها  و  داشت  ادامه  تاکنون   ۱۳۸۴ سال  از 
حساب های سازمان به این دلیل بلوکه شده 
بود در نهایت در تجدید نظر دیوان عدالت 
اداری به نفع سازمان نظام پزشکی رأی داد 
و این پرونده پس از ۱۵ سال مختومه شد.«
وی افزود: »در خصوص بحثی که تعزیرات 
سازمان  این  پیشگیری  معاون  و  حکومتی 
اقالم  هزینه  دریافت  در خصوص  مکاتبه ای 
این  در  که  داده  انجام  سازمان  با  محافظتی 
نامه عمدتًا به وظایف شورای عالی سازمان 
اساس  بر  که  شده  ذکر  بعد  و  شده  اشاره 
سوابق و بر اساس احکام دائمی حق تعرفه 
اما  نیست،  پزشکی  نظام  سازمان  با  گذاری 
همانطور که مصوبه شورای عالی و نیز نامه ای 
شهرستان ها  برای  خصوص  این  در  ما  که 
ارسال کردیم، تصریح دارند، این یک اتفاق 
پروتکل های  از  ناشی  ناگهانی  منتظره و  غیر 
تدوین شده توسط وزرات بهداشت است و 

به تعرفه گذاری ندارد.« ربطی 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: 
»نامه جوابیه ای که توسط شورای عالی و مشاور 
حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی تهیه شده 
کاًل یک سوال محور اصلی است: محل تأمین 

هزینه های اقالم حفاظتی کجاست؟ 
است  مشخص  آنچه 

این است که اگر این پروتکل ها ابالغ شده باید 
هزینه آن تأمین شود و طبیعی است در دوره 
این شرایط مرتفع می شود  از کرونا هم  بعد 
و در نتیجه موضوعیت آن برطرف می شود.«
ظفرقندی گفت: »در خصوص موضوع افزایش 
تعرفه ها به صورت تکمیلی برای اواخر سال 
صنف  اعضای  همه  که  همانطور  هم   ۱۳۹۹
مطلع هستند شورای عالی بیمه یک افزایش 
گلوبال را برای مدت زمان باقی مانده سال 
اما متأسفانه این مصوبه  ۱۳۹۹ تصویب کرد 
اجرایی هم  نشده و  در هیأت وزیران طرح 
نشده است، من همین جا هشدار می دهم که 
باعث  قطعًا  منعطف  غیر  و  سلبی  نگاه  این 
هرج و مرج می شود و نتیجه قطعی آن کاهش 
جا  این  در  است.  پزشکی  خدمات  کیفیت 

که  کنم  هشدار  اعالم  می خواهم 
تاب آوری و تحمل جامعه 

حدی  پزشکی 
دارد و این 

واقعیتی است که دوستان در نظر نمی گیرند، 
ولی قطعًا یک روز با تبعات آن روبرو خواهند 

شد.«
وی اظهار کرد: »واقعیت این است که بیمه ها 
و سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده اند که 
منابع الزم در این مورد را ندارند و البته ما 
این بحث را قبول نداریم و معتقدیم با توجه 
به کاهش بار مراجعات و درمان های الکتیو آنها 
میزان باالیی صرفه جویی دارند، اما به هر حال 
آنها این بحث را مطرح کرده اند و در آخرین 
جلسه خود بدون حضور نمایندگان ما اعالم 
کرده اند که ما این بحث افزایش تعرفه ها برای 
ماه های آخر سال را قبول داریم اما از آنجایی 
که امکان این افزایش را در سال ۱۳۹۹ نداریم 
و هر سال فقط یک بار تعرفه اعالم می شود ما 

این افزایش را به همراه افزایش تعرفه های 
معمول هرساله در سال ۱۴۰۰ 
انعکاس خواهیم داد که 
را  مورد  این  ما  البته 

قبول نداریم و پاسخ آن را به صورت حقوقی 
داد.« خواهیم 

ظفرقندی  پزشکی،  نظام  سازمان  گزارش  به 
»در خصوص موضوع  کرد:  اضافه  پایان  در 
نقطه  که  بگویم  باید  هم  الکترونیک  نسخه 
به  و  جمع آوری  شهرستان ها  تمام  نظرات 
آنها  همه  و  اعالم  اجتماعی  تأمین  سازمان 
در برنامه سازمان تأمین اجتماعی لحاظ شده 

است و این نقطه نظرات تأمین خواهد شد.«

تاب آوری و تحمل جامعه پزشکی حدی دارد
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نگاهی اجمالی به روند توزیع و تزریق واکسن کرونا در جهان

 علی ابراهیمی
با گذشت دو هفته از آغاز نخستین واکسیناسیون 
عمومی اضطراری کووید 19 در جهان، عالوه بر 
انگلیس کشورهای دیگری همچون روسیه، چین، 
امریکا، کانادا، عربستان و بحرین هم شروع به تزریق 
واکسن کرده اند و امروز نزدیک به یک و نیم میلیون 
نفر از شهروندان این کشورها در برابر ویروس 
کرونا واکسینه شده اند. البته باید به این تعداد بیش 
از دومیلیون نفری را هم که در کارآزمایی های بالینی 
واکسن های مختلف که در برخی گزارش ها تعداد 
آنها به بیش از 150 مورد می رسید، اضافه کرد. 
حال در ادامه گزارش نگاهی به برنامه  کشورهای 
آغازکننده واکسیناسیون می اندازیم و از تعداد افراد 
واکسینه شده و واکسن های مورد استفاده در آنها 

سخن می گوییم.

واکسینه شدن 400 هزار انگلیسی در گام   
نخست

18 آذرماه )8 دسامبر( بود که پس از 10 ماه تحقیق و 
توسعه در خصوص واکسن کرونا عرضه واکسن به 
شکل سراسری در بریتانیا آغاز شد و اولین واکسن 
به مارگارت کینان، مادربزرگ 91 ساله تزریق شد 
تا نام او به عنوان نخستین فرد دریافت کننده واکسن 

کرونا پس از تأیید مقامات بهداشتی ثبت شود.
بریتانیا اولین کشور جهان بود که به واکسن مشترک 
شرکت آلمانی بیوان تک و فایزر آمریکا پروانه پخش 
داد و در اولین گام تنها 800 هزار واحد واکسن 
دریافت کرد که برای ۴00 هزار نفر کفایت می کند 
زیرا برای مصونیت کامل هر نفر به دو بار تزریق 
نیاز دارد. البته انتظار می رود این تعداد دوز واکسن 

کرونا تا پایان ماه به چهار میلیون افزایش یابد.
به گفته مقامات بهداشتی این کشور در ابتدای فرآیند 
50 کلینیک به عنوان مراکز واکسیناسیون در بریتانیا 
شروع به کار کرده اند تا افراد باالی 80 سال به ویژه 
ساکنان و کارکنان آسایشگاه ها و برخی پرسنل 

بیمارستانی و درمانی را واکسینه کنند.
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس هم این 
رویداد را بزرگ ترین کارزار واکسیناسیون در تاریخ 
بریتانیا نامیده و گفته است که این روند با گام هایی 
کوچک شروع خواهد شد. به گفته جانسون دولت 
بریتانیا روی هم رفته ۴0 میلیون دوز واکسن سفارش 
داده و انتظار دارد که آنها را در نیمه اول سال آینده 

میالدی دریافت کند.
البته ظاهرا روند توزیع واکسن در انگلیس با سرعتی 
که پیش بینی می شد به پیش نرفته است و مشکالت 
متعددی ازجمله زنجیره سرد مورد نیاز برای واکسن 
فایزر-بیوان تک و برو چندین مورد آلرژی در بین 
دریافت کنندگان واکسن، مشکالتی را برای سرعت 
بخشیدن به روند واکسیناسیون پیش آورده است.

نشریه  به  به تازگی  فایزر  سخنگوی  مثال  برای 
وال استریت ژورنال گفته است که پخش واکسن 
به آن آسانی که ابتدا تصور می شد، نیست. افزون 
بر این نتایج مطالعات درمانی بیش ازحد انتظار به 
درازا کشیده است. به گفته این مقام فایزر، شرکت 
آمریکایی بر آن بود تا پایان سال جاری میالدی 
حدود 100 میلیون دوز واکسن تولید و پخش کند، 
اما گمان نمی رود که بتواند تا پایان سال بیش از 
50 میلیون بسته تحویل دهد؛ هرچند فایزر امیدوار 
است که در سال آینده میالدی بیش از یک میلیارد 

دوز واکسن تولید و عرضه کند.

ازاین رو وضعیتی که در بریتانیا پیش آمده در سایر 
کشورها نیز قابل مشاهده است زیرا پخش واکسن 
در آمریکا و اتحادیه اروپا هم آهسته پیش می رود 
و حتی برخی کشورها که پیش بینی می شد جزو 
اولین ها در شروع واکسیناسیون باشند هنوز اقدام به 
تزریق واکسن نکرده اند چراکه روند تأیید و تحویل 
واکسن ها به کندی پیش می رود. برای نمونه دولت 
آلمان اعالم کرده است که در هفته های نخست سال 
نو میالدی شروع به واکسیناسیون خواهد کرد و در 
اولین نوبت هم تنها افراد اندکی واکسینه خواهند شد. 
ینس اشپان، وزیر بهداشت آلمان با ابراز امیدواری 
به اینکه در آستانه سال نو میالدی نخستین تزریق ها 
شروع شود، گفت: »در آلمان هم کادر درمانی و 
سالمندان از اولویت برخوردار خواهند بود و دولت 
تزریق واکسن را توصیه خواهد کرد و اجباری در 

کار نخواهد بود.«

صدور فرمان واکسیناسیون گسترده در روسیه
هرچند انگلیس نخستین کشوری لقب گرفت که 
یک واکسن کرونای خارجی را تأیید و شروع به 
واکسیناسیون عمومی آن کرد، اما چین و روسیه هم 
جزو کشورهایی بودند که محصول تولیدی خود را 
زودتر از این کشور به شهروندان خود تزریق کردند.
روز 15 آذرماه )5 دسامبر( بود که روسیه اعالم 
کرد برنامه واکسیناسیون گسترده کووید 19 را در 
کلینیک های خود در مسکو آغاز کرده است. واکسن 
»اسپوتنیک وی« محصولی بود که در اولین مرحله به 
کسانی که بیشتر در معرض خطر ابتال به این ویروس 
هستند، تزریق شد. البته روسیه از واکسن »اسپوتنیک 
وی« که در ماه اوت به ثبت رساند در حالی برای 

واکسیناسیون شهروندانش استفاده می کند که هنوز 
در مراحل نهایی آزمایش های انسانی بود. سازندگان 
این واکسن کارایی آن را 95 درصد عنوان کرده و 
گفته اند که هیچ عارضه جانبی مهمی ندارد و همچنان 
آزمایش های وسیعی بر روی آن در حال انجام است.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که مایل است 
این کشور در واکسیناسیون گسترده در جهان پیشتاز 
باشد، فرمان اجرای طرح ملی واکسیناسیون داوطلبانه 
را صادر کرد. به گفته رئیس جمهور، طی روزهای 
آینده دو میلیون دوز واکسن کرونا در این کشور 

تولید خواهد شد.
پس از اعالم فرمان عمومی، مقامات این کشور خبر 
دادند که هزاران نفر برای دریافت دو دوز از واکسن 
»اسپوتنیک وی« ثبت نام کرده اند، اما هنوز مشخص 
نیست که روسیه چقدر می تواند واکسن تولید کند. 
هرچند تولیدکنندگان تنها انتظار دارند که تا پایان سال 
جاری میالدی دو میلیون دوز واکسن تولید شود.

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو هم که برنامه 
گسترده واکسیناسیون را اعالم کرده بود، گفت: 
»این واکسن در مرحله اول به افرادی زده می شود 
که در مدارس، بخش درمانی و بخش خدمات 
اجتماعی به کار مشغول هستند.« به گفته او، یک 
سرویس آنالین ثبت نام به ساکنان 18 تا ۶0 ساله 
مسکو که در مشاغل فوق هستند، اجازه می دهد تا 
زمانی را در ۷0 محل تزریق واکسن در این شهر 
رزرو کنند. سوبیانین در وب سایت شخصی خود 
هم نوشت: »در پنج ساعت نخست توزیع واکسن 
5 هزار نفر ازجمله معلمان، پزشکان و مددکاران 

اجتماعی برای دریافت آن ثبت نام کردند.«
ادامه در صفحه 18 

واکسیناسیون یک و نیم میلیون نفر در جهان تا  امروز
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 ادامه از صفحه 17
بالفاصله پس از فرمان رئیس جمهوری روسیه، ستاد 
مقابله با کرونای مسکو اعالم کرد که توزیع واکسن 
»اسپوتنیک  وی« در 70 کلینیک پایتخت روسیه آغاز 
شده است. دولت هم در پیامی که به شهروندان 
واجد شرایط ارسال کرد بر تزریق رایگان واکسن 
کرونا تأکید نمود. هرچند تولیدکنندگان واکسن 
روسی می گویند که نتایج آزمایش نهایی نشان آنها 
می دهد این واکسن تا 9۵ درصد بدن انسان را در 
برابر ویروس کووید 19 ایمن می کند و قرار است 
دو نوبت تزریق این واکسن با هزینه کمتر از 20 دالر 
در بازارهای بین المللی انجام شود، اما دانشمندان و 
محققان نسبت به روند انجام آزمایش های بالینی 
توسط روسیه و اقدام به واکسیناسیون گسترده پیش 
از دستیابی به نتایج نهایی در مورد اثربخشی واکسن 

»اسپوتنیک  وی« ابراز نگرانی و تردید کرده اند.

تزریق دو واکسن چینی بر روی 
یک میلیون نفر

در ظاهر اما دولت چین از همه جلوتر زده و اعالم کرده 
است که تابستان امسال مجوز استفاده از واکسن های 
تائید نشده را در مواردی که »اضطراری« ارزیابی شود، 
صادر کرده است. بنا بر اعالم مقامات این کشور 
دانشجویان یا کارکنانی که به خارج سفر می کنند و نیز 
افرادی مانند کارکنان بخش بهداشت و درمان واکسینه 
شده اند. مرجع این واکسن ها هم محصول تولیدی 
شرکت داروسازی سینوفارم چین بوده است. البته 
این شرکت اعالم کرده است که دو واکسن آزمایشی 
خود برای پیشگیری از ابتال به بیماری کووید 19 را 
تاکنون به طور »اضطراری« بر روی نزدیک به یک میلیون 
نفر تزریق کرده است. بااین حال این شرکت دولتی 
تاکنون داده های آزمایش بالینی از میزان کارایی این 

دو واکسن را منتشر نکرده است.
لیو جینگ ژن، مدیرعامل شرکت سینوفارم در این 
خصوص گفته است: »واکسن های ما به نزدیک به 
یک میلیون نفر تزریق شده است و گزارشی مبنی بر 
اثرات جانبی شدید دریافت نکرده ایم و فقط عالئمی 

معتدل در بدن دریافت کنندگان مشاهده شد.«
مدیرعامل شرکت سینوفارم تأکید کرده است: »تاکنون 

هیچ کدام از افرادی که واکسن به آنها تزریق شده، 
به ویروس کرونا مبتال نشده اند. این در حالی است 
که طبق اعالم سینوفارم این افراد به بیش از 1۵0 

کشور سفر کرده اند.«
شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین هم وعده داده 
است که واکسن های تولید شده در این کشور دارایی 
عمومی جهان خواهد بود. به گفته رئیس جمهوری 
چین واکسن های چینی در اختیار همه کشورهای 

درحال توسعه قرار خواهد گرفت.
ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که در شرایط کنونی 
از میان معدود واکسن هایی که مورد توجه سازمان 
جهانی بهداشت قرار گرفته، سه مورد آن تولید چین 
است که از این میان دو شرکت به نام های »سینوواک« 
و »سینوفارم« واکسن خود را به صورت رسمی در این 
کشور ثبت کرده اند؛ بااین حال چین تاکنون برنامه ای 
برای واکسیناسیون عمومی اعالم نکرده و واکسن های 
تزریق شده در این کشور به صورت موردی بوده است.

تزریق نخستین واکسن کرونا در آمریکا
نخستین واکسن کرونا در آمریکا هم روز 24 آذرماه 
)14 دسامبر( تزریق شد. ساندرا لیندزی، پرستاری 
که در مرکز پزشکی یهودیان النگ آیلند نیویورک 
مشغول به کار است صبح روز دوشنبه نخستین 
واکسن کرونا را دریافت کرد. او پس از تزریق در 
مقابل دوربین های پخش زنده تلویزیونی گفت: »هیچ 
احساس متفاوتی نسبت به سایر واکسن ها نداشت، اما 
امیدوار است این آغازی بر پایان یک دوره دردناک در 
تاریخ باشد.« لیندزی افزود: »همین جا می خواهم به 
همه مردم اطمینان بدهم که این واکسن ایمن است؛ 
ضمن اینکه ما در میانه یک اپیدمی هستیم و همه 

باید سهم خودمان را ایفا کنیم.«
 با تزریق نخستین واکسن کرونا در شهر نیویورک 
به یک پرستار، واکسیناسیون عمومی کووید 19 در 
آمریکا شروع شد و این واقعه تاریخی در روزی روی 
داد که شمار جان باختگان این ویروس در آمریکا از 

مرز 300 هزار نفر گذشت.
البته توزیع صدها هزار دوز واکسن کرونا تولیدی 
شرکت فایزر-بیوان تک از روز شنبه و تنها ساعاتی 
پس از صدور مجوز اضطراری آن از سوی سازمان 

غذا و دارو آغاز شده بود و 1۵0 بیمارستان در سراسر 
آمریکا هم از روز دوشنبه نخستین محموله واکسن 
را دریافت کردند. به گفته مقامات آمریکایی هر 
کدام از ۵0 ایالت های این کشور دستورالعمل ویژه 
و اولویت بندی مشخصی برای توزیع واکسن کرونا 
در نظر گرفته اند و انتظار می رود تا پایان سال جاری 
میالدی حدود ۶ میلیون نفر از سالمندان و کارمندان 
سیستم پزشکی نخستین دوز واکسن کرونا را دریافت 
کنند. مقام های ایالتی نیز می گویند که انتظار دارند 
حدود 100 میلیون آمریکایی تا بهار سال آینده در مقابل 
ویروس کرونا واکسینه شده باشند و این بزرگ ترین 

طرح واکسیناسیون عمومی در تاریخ آمریکاست.
بر اساس اعالم شرکت فایزر، این شرکت توافق کرده 
که تا ماه مارس آینده 100 میلیون واکسن به آمریکا 
تحویل دهد. البته دولت آمریکا سفارش خرید 200 
میلیون دوز دیگر را هم به شرکت داروسازی مدرنا 
داده که در تالشی مشترک با سازمان ملی بهداشت 
آمریکا واکسنی شبیه واکسن فایزر تهیه کرده است.

اهدای ۴۱۴ میلیون واکسن به کشورهای 
فقیر توسط کانادا

یک روز پس ازآنکه بریتانیا نخستین کشوری شد که 
تزریق عمومی واکسن تولیدی شرکت فایزر-بیوان تک 
را آغاز کرد، وزارت بهداشت کانادا هم از تأیید این 
واکسن خبر داده و گفته واکسیناسیون عمومی در این 
کشور از هفته آینده کلید خواهد خورد. مقام های کانادا 
تأیید این واکسن را یک گام اساسی در مبارزه این 
کشور با ویروس کرونا دانسته اند. باالخره دولت اتاوا 
واکسیناسیون عمومی در این کشور را روز 1۵ دسامبر 
رسما آغاز کرد و 14 مرکز تزریق واکسن در سراسر 
این کشور شروع به واکسیناسیون شهروندان کانادایی 
با واکسن فایزر-بیوان تک کردند. به گفته مسئوالن 
کانادایی افراد 80 سال به باال، ساکنان آسایشگاه های 
سالمندان که 71 درصد مرگ ومیر بیماری کووید در این 
کشور را تشکیل می دهند و پرستاران آنها، کادر درمان 
و بومیان در اولویت واکسیناسیون کرونا قرار دارند.
به نوشته نیویورک تایمز، نخستین محموله واکسن ها 
30 هزار دوز بود که تا پایان ماه دسامبر به 249 هزار 
دوز افزایش خواهد یافت. البته برخی از مناطق کانادا 

مانند نوناووت و یوکان ترجیح داده اند تا دست نگه 
داشته و از محصول شرکت مدرنا که برخالف فایزر 
نیازی به نگهداری در دمای 70 درجه سانتی گراد زیر 
صفر ندارد، استفاده کنند. به گزارش این نشریه، کانادا 
که جمعیت آن 38 میلیون نفر است 7۶ میلیون دوز 
واکسن از فایزر تهیه خواهد کرد و 414 میلیون دوز 
نیز ظرف چند ماه از شرکت های دیگر خریداری 
می کند تا در اختیار کشورهای کم بضاعت قرار دهد.
همچنین برنامه اتاوا آن است که تا انتهای مارس 
)اوایل فروردین( ابتدا افرادی را که در صدر اولویت 
قرار دارند واکسینه کند و تا آن زمان دولت انتظار 
دارد 4 میلیون دوز از فایزر و 2 میلیون دوز از 

مدرنا تحویل بگیرد.

تزریق اولین واکسن فایزر در خاورمیانه
در خاورمیانه هم عربستان جزو اولین کشورهایی 
بود که شهروندان این کشور واکسن کرونای مشترک 
ساخت دو شرکت فایزر و بیوان تک را دریافت کردند. 
وزارت بهداشت عربستان سعودی به عنوان نخستین 
کشور دریافت کننده واکسن فایزر-بیوان تک در منطقه، 
از آغاز واکسیناسیون کرونا در این کشور خبر داد. 
آنطور که خبرگزاری آلمان، روز پنج شنبه 27 آذرماه 
به نقل از وزیر بهداشت عربستان گزارش کرده، این 
خبر یک روز پس ازآنکه ریاض دو محموله بزرگ 
واکسن کرونا ساخت شرکت فایزر و بیوان تک را 
دریافت کرد، منتشر می شود. عربستان سعودی هفته 
قبل مجوز استفاده از واکسن کرونا ساخت مشترک 
دو شرکت فایزر آمریکایی و بیوان تک آلمانی را صادر 
کرد و روز چهارشنبه نخستین محموله را از این دو 
شرکت دریافت کرد. بالفاصله تصاویری از یک زن 
و یک مرد که در یک مرکز پزشکی در ریاض واکسن 
دریافت می کنند، در تلویزیون االخبار منتشر شده است. 
بر اساس این گزارش، اندکی پس ازآن نیز توفیق الربیعه، 
وزیر بهداشت عربستان واکسن کرونا ساخت فایزر 
و بیوان تک را دریافت کرد. وزارت بهداشت این 
کشور از شهروندان عربستانی درخواست کرد تا از 
طریق یک اپلیکیشن برای دریافت واکسن ثبت نام 
کنند و بیش از 1۵0 هزار نفر طی 24 ساعت برای 

دریافت واکسن کرونا در عربستان، ثبت نام کردند.



شماره 1827 119 دی 1399

در وبینارمدافعان سالمت مطرح شد

  یاسر مختاری
همزمان با روز پرستار، برنامه های مختلفی برای 
گرامیداشت این روز برگزار شد که هریک به جنبه ای از 
شغل پرستاری پرداختند، در این میان وبیناری با عنوان 
»مدافعان سالمت« نیز برگزار شد که شرکت کنندگان 
در آن به موضوعاتی مانند پرستاری حکیمانه و مراقبت 

معنوی از بیمار پرداختند.

نقش مهم پرستاران در درمان کرونا
به گزارش خبرنگار سپید، مرضیه وحید دستجردی 
وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
این وبینار، ضمن تبریک روز پرستار اظهار کرد: »در 
این زمان مردم، بیش از هر زمان دیگری قدرشناس 

جانفشانی ها و فداکاری های پرستاران هستند.«
وی افزود: »پرستاران عزیز نماد فعالیت ها، خدمات 
و جانفشانی هایشان را حضرت زینب کبری)س( 
برگزیده اند، امروز سالروز والدت آن حضرت است 
و این روز ویژه را نیز باید به پرستاران تبریک گفت.«
وحید دستجردی، خطاب به جامعه پرستاری گفت: 
» شما در بالین بیمار زحمت و رنج می کشید، با 
رنج و درد بیماران سر کار دارید، لبخند مهرآمیز و 
دستان محبت آمیز شما شفابخش است. وقتی که 
بیمار درد و رنج دارد باید بتواند از مراقبت، مهر و 
محبت شما نهایت استفاده را ببرند.  وقتی بیماری 
در دوره بستری در بیمارستان یا در درمانگاه و هر 
جای دیگری به پرستاران عزیز مراجعه می کند وقتی 
محبت شما را می بیند، درد و رنج خود را فراموش 
کرده و انشااهلل در پایان هم با دستان پر مهر شما به 

سالمت به خانه باز می گردد.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره 
به الگوگیری زنان جهان از حضرت زینب)س(، گفت: 
»این بانوی بزرگوار نه تنها برای ما و پرستاران بلکه 
برای زنان عالم الگو است. ایشان سختی ها و رنج های 
بی شمار را تحمل کردند. ایشان از ایتام، کودکان، اسرا و 
افرادی که در صحرای کربال مجروح بودند، پرستاری 
کردند.« وی با بیان اینکه پرستاران اعم از زن و مرد 
بار بزرگی از رنج مردم را به دوش می کشند، تصریح 
کرد: »امروز نقش پرستاران، در مبارزه با کرونا بر کسی 
پوشیده نیست. خود و خانواده خود را در معرض 
خطر قرار داده و برای سالمت مردم فدا می کنند.  این 
فداکاری الگو گرفته از حضرت زینب)س( است که 
نهایت فداکاری را برای دیگران انجام دادند. ایشان 
این مسیر را باز کردند تا زنان بتوانند نه تنها برای 

خانواده خود بلکه برای کل جامعه فعالیت کنند.«
وحید دستجردی ادامه داد: »پرستاران امروز خود را 
در معرض خطر قرار می دهند با اینکه می دانند، این 
شرایط ممکن است خود و خانواده را بیمار کند، اما 
یک آن و یک لحظه از فعالیت و تالش دست بر 
نداشته و این افکار را نیز به مخیله خود راه نمی دهند. 
پرستاران امروز تاریخ ساز بوده و تالش هایشان در 

ذهن مردم باقی می ماند.«

پرستار و قلب سلیم بیمار
 در ادامه این وبینار، اکرم سادات حسینی عضو گروه 
پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز 
به بررسی مفهوم پرستاری حکمت آمیز پرداخت و 
گفت: »پرستار یک کمک دهنده، یاری کننده، حامی و 
به طور کلی چاره جو برای بیمار است. پرستار با کمک 

از وجود جسمی و از همه مهمتر فطرت بیمار به او 
کمک می کند تا چالش های زندگی و سالمتی خود 
را از نظر جسمی، روحی، روانی و حتی اجتماعی 
حل کند و بتواند به تعالی و نهایت سالمتی که همان 

»عقل سلیم« است دست پیدا کند.«
 وی ادامه داد: »اگرچه دستیابی به این مهم کار بسیار 
سختی است اما پرستار به عنوان فردی که در این 
مسیر می تواند به بیماران کمک کند افتخاری دارد که 

نصیب هر حرفه و رشته ای نمی شود.«
 سادات حسینی با بیان اینکه برای عمل هر پرستار 
چهار جز اصلی انسان، محیط، سالمت و شخص 
پرستار مهم است، گفت: »انسان ابعاد مختلف جسمی، 
روانی، روحی و اجتماعی دارد. آن چیزی که ما به 
عنوان یک پرستار مسلمان می توانیم بر آن تأکید کنیم 
و سرآمدی خود را نسبت به جوامع دیگر نشان دهیم 
مفهوم فطرت است. انسان دارای فطرت بوده و پرستار 
موظف است بر اساس مراقبتی که از این بیمار به 
عمل می آورد و کمکی که به او می کند بتواند این 
فطرت را از حالت بالقوه به حالت بالفعل برساند. 
بهترین چیزی که برای یک فطرت متصور می شویم 
رسیدن به قلب سلیم است. یعنی انسانی که آرامش 
جسمی، روحی، روانی و اجتماعی دارد. یک پرستار 
برای رسیدن بیمار به قلب سلیم نیاز دارد که عقل، 
خرد و به قول اطبای سنتی حکمت را به کار گیرد.«
 وی تأکید کرد: »پرستاران ما نیازمند مراقبت حکیمانه 
از بیماران هستند تا بتوانند با حکمت، عقل، خرد و 

توانمندی های روحی و جسمی بیماران را به آن تعالی 
الزم و در نهایت به قلب سلیم برسانند.سالمت نهایی 
و جسمی هر انسان همان قلب سلیم است و هیچ 
پرستاری جز این را برای مددجویان خود نمی خواهد.«
 این استاد پرستاری گفت: »محیط نیز دوبخش دارد، 
نخست محیط اجتماعی که پرستار و بیمار در آن 
قرار دارند و دوم طبیعتی است که خداوند خلق کرده 
است.پرستار باید با کمک گرفتن از هر دوی اینها به 

بیمار خود کمک کند.«
وی یادآور شد: »در نهایت پرستار سه خصوصیت 
علم، هنر پرستاری و خردمند بودن را نیاز دارد تا 

بتواند به کمال پرستاری رسیده و مراقبت حکیمانه 
را انجام دهد.« سادات حسینی بیان کرد: »پرستار 
مسلمان وظیفه دارد که تمام سعی و تالش خود را 
به کار گیرد تا بیمار بتواند به آن نهایت سالمت 
برسد و در این راه از تمام توانمندی های خود 
استفاده کند و همزمان در درون و فکرت خود 

نیز متعالی شود.«
وی با بیان اینکه زمان سختی و بیماری هر فرد بهترین 
فرصت برای پرستاران است تا خود را به تعالی برسانند 
گفت: » زمانی پرستاری از بیمار زمانی برای انسان 
بهتر شدن است. این انسان بهتر جز با اخالق مداری 
به دست نمی آید. بنابراین یک پرستار مسلمان که 
اسطوره او حضرت زینب)س( است باید آمیخته ای 

از خردمندی هنرمندی و دانش باشد.«

رهیافت مراقبت معنوی از بیمار
نغمه رزاقی، عضو گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد نیز دیگر سخنران این وبینار بود که بر اهمیت 

مراقبت معنوی پرداخت.
رزاقی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه بسیاری از 
ویژگی هایی که برای یک پرستار نمونه ذکر می شود با 
ویژگی های شخصیتی حضرت زینب)س( مطابقت 
دارد، گفت: »کسب باالترین جایگاه علمی و معرفتی، 
از همه چیز خود گذشتن برای خدا که همان ترجمان 
ایثار و فداکاری است، موقعیت شناسی و عمل متناسب 
در آن، مدیریت بحران با تفکر خالق و هوشیارانه، 
فهم درست از شرایط و انتخاب بهترین تصمیمات، 
احساس مسئولیت در برابر جامعه، صبر، شکیبایی 
و تاب آوری در سخت ترین شرایط از جمله این 
ویژگی ها است.«  رزاقی در ادامه با بیان اینکه امروزه در 
پرستاری مدرن دیدگاه جدیدی مطرح شده است که 
تنها به مراقبت از جسم و فیزیولوژی بیمار نمی پردازد، 
اظهار کرد: »در این نوع مراقبت باید تمام ابعاد وجودی 
یک شخص از جمله ذهن، روان، روح و مسائل 

اجتماعی آن شخص را مورد توجه قرار دهیم. در 
واقع تمرکز مراقبت از جسم و فیزیولوژی به مراقبت 

از همه ابعاد وجودی انسان تغییر پیدا کرده است.«
وی ادامه داد: » این دیدگاه که به نام رویکرد کل نگر 
معروف شده است و می گوید که روح، جسم و ذهن 
تلفیقی غیرقابل اجتناب از همدیگر هستند و در واقع 
با ارتباط هماهنگ این ابعاد است که سالمت انسان 
شکل می گیرد.« رزاقی اظهار کرد: »یکی از ابعادی 
که باید مورد توجه پرستاران قرار گیرد بعد معنویت 
است که باید از آن به مراقبت معنوی تعبیر کرد. در 
این نوع مراقبت، پرستار یک ارتباط التیام دهنده با 
بیمار برقرار می کند که شامل همدلی، مراقبت عاشقانه 
و مشفقانه، مراقبت توئم با اعتماد و اطمینان مبتنی بر 
صداقت، احترام و تقاضا است که پیامدهای بسیار 
خوبی دارد و امید ایجاد می کند. همچنین رضایت از 
مراقبت ها و ارتقای کیفیت زندگی، احساس امنیت و 
آرامش و سازگاری مثبت با شرایطی که در آن قرار 

دارد برای بیمار فراهم می آورد.«
 رزاقی بیان کرد: »آنچه که ما در مدل مراقبتی حضرت 
زینب)س( می بینیم مراقبت با باالترین کیفیت ممکن 
بود. آن حضرت در مراحل مختلف زندگی خود تحت 
شرایطی قرار گرفتند که از مادر بزرگوار پدر ارجمند 
و برادران نازنینش مراقبت می کردند. در صحرای 
عاشورا برادرزاده اش بیمار بودند و ایشان در میان 
جمعی از زنان و مردان تشنه، گرسنه، خسته، آسیب 
دیده، بی پناه و مجروح قرار داشتند. ایشان عالوه بر 
پرستاری نوازش های عاطفی و روانی نیز از آن به 
عمل آورد که این باعث شد تاب آوری این افراد در 

آن شرایط بسیار سخت افزایش پیدا کند.«

پرسـتاران تاریـخ سـاز

وحید دستجردی : امروز نقش 
پرستاران، در مبارزه با کرونا بر 

کسی پوشیده نیست. خود را 
خانواده را در معرض خطر قرار 
داده و برای سالمت مردم فدا 

می کنند.  این فداکاری الگو گرفته 
از حضرت زینب)س( است

سادات حسینی: پرستاران 
ما نیازمند مراقبت حکیمانه 

از بیماران هستند و بتوانند 
با حکمت، عقل، خرد و 

توانمندی های روحی و جسمی که 
بیماران را به آن تعالی الزم و در 

نهایت به قلب سلیم برسانند

رزاقی: در رهیافت جدید 
پرستاری تمرکز مراقبت از 

جسم و فیزیولوژی به مراقبت 
از همه ابعاد وجودی انسان 

تغییر پیدا کرده است
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