جامعه و شهروند

نگرانی از بابت آنفلوآنزای مرغی وجود ندارد
معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در پی انتشار اخباری مبنی بر مشاهده مواردی از آنفلوآنزای پرندگان در دماوند ،فیروزکوه و ...ضمن تاکید بر اینکه برای مردم تهدیدی در مورد این بیماری
وجود ندارد ،توصیه کرد که از خرید گوشت مرغ از بازارهای آزاد خودداری شود .محمود نبوی در گفتوگو با ایسنا ،درباره مشاهده موارد انسانی مبتال به این ویروس در کشورگفت :این ویروس به سختی به
انسان منتقل میشود و امکان سرایت پایینی دارد .اما اگر منتقل شود تلفاتی بین  40تا 60درصد خواهد داشت .نبوی ادامه داد :از  20سال گذشته تاکنون که آنفلوآنزای پرندگان در دنیا مشاهده شده است ،برخی
کشورها مانند ایران سیاست امحا را درپیش گرفتهاند و در هر کانونی که پرنده بیمارمشاهده میشود با پرداخت خسارت ،آنها را از بین میبرند که سیاست درستی است .کشورهایی که این سیاست را اجرا کردند
موارد انسانی نداشتند و یا اینکه بسیار کم بوده است .وی با بیان اینکه برای مردم تهدیدی دراین زمینه وجود ندارد افرود :این ویروس چند ساعت پس از کشته شدن پرنده از بین میرود.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری :جامعه پرستاری به فکر رفع کمبود ها در حوزه پرستاری باشد

تعداد زیاد بیمار نسبت به پرستار

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه
اساس ًا مشاغلی مانند پزشکی و پرستاری مشاغل الهی
هستند ،عنوان کرد :وقتی فردی بیمار و مضطر میشود،
در نهایت درد و گرفتاری خود را با خدا مطرح میکند و
در واقع شفا دهنده خداوند است لیکن در حوزه سالمت
واسطه فیض و شفای الهی ،پزشک و پرستار است و این
موضوع موقعیت ممتاز و برجسته ای را به این مشاغل
میدهد .به گزارش تسنیم ،عباس عباس زاده در خصوص
جو سازیها و بداخالقیهای اخیر در حوزه جامعه
پرستاری و دامن زدن به تقابل میان گروههای پزشکی
گفت :بیانصافی است که مشاغل الهی را در سطح مسایل
حاشیه ای و مادی تنزل دهیم تا جایی که در حوزه رقابت
مالی به جان هم بیفتیم.
اخالق در حرفه پزشکی و پرستاری حرف اول را میزند
عباس زاده گفت :وقتی در مورد اخالق حرفه ای صحبت می شود
اولین مثالی که به ذهن می رسد طبابت و مریض داری است که
واالترین مصادیق اخالق حرفه ای را می طلبد .وی با تاکید بر این
که اخالق در حرفه پزشکی و پرستاری حرف اول را می زند ،تصریح
کرد :اگر اخالق نباشد علم پزشکی و پرستاری و هیچ جمعیت
پرستاری قابل محاسبه نیست و ارزشی ندارد .رییس دانشکده
پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به صحبتهای
اخیر وزیر بهداشت در حوزه پرستاری گفت :سخنان دکتر هاشمی
بیش از آن که جنبه اداری و اجرایی داشته باشد بیشتر این پیام
را به جامعه پرستاری می دهد که مبادا از اصول حرفه ای تخطی
کنیم و بقیه مسایل قابل حل و بررسی است.
قانون تعرفه گذاری بهترین راه حل در پرداخت عادالنه
عباس زاده عنوان کرد :اگر در یک فضای اخالقی قرار بگیریم
به خوبی می توانیم مسایل را بررسی کنیم و بهترین راهکارها
را شناسایی کنیم .وی با بیان اینکه به اعتقاد جامعه پرستاری
بهترین راه حل در پرداخت عادالنه به پرستارها اجرای قانون
تعرفه گذاری خدمات است گفت :وزیر بهداشت نیز خواسته اند
ی های مربوط
که این قانون اجرا شود و البته این قانون پیچیدگ 
به خودش را دارد و اگر ساده بود ظرف  8سال گذشته حتما اجرا
شده بود .عباس زاده گفت :معتقدیم همه دولت ها نیتشان این
بوده که قانون تعرفه گذاری خدمات را اجرا کنند و این مشکالت
و پیچیدگی ها همتی می خواهد که برطرف شود و وزیر بهداشت
نیز عزم کرده اند که مشکالت را برطرف کنند.
اجرای قانون تعرفه گذاری در گروی تامین بودجه
رییس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی

در عین حال خاطرنشان کرد :قانون تعرفه گذاری به تنهایی به
وسیله وزارت بهداشت قابل اجرا نیست و اگر مجلس شورای
اسالمی پیش بینی بودجه الزم را برای اجرای این قانون کند و
اراده اجرای این قانون را داشته باشد می تواند به بهبود عادالنه
پرداخت ها به پرستاران کمک کند و در واقع مشکل اصلی عدم
اجرای این قانون  ،نبود بودجه است .عباس زاده همچنین به نقش
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمانهای بیمه گر در این
خصوص اشاره کرد و گفت :گرچه وزارت بهداشت سهم بیشتری
برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات دارد و باید متولی این
کــار شود ولی همه دستگاهها و نهادها نیز باید برای اجرای این
قـانون هماهنگ شوند ولی به هر حال سازمان های بیمه گـر
عالقه مند نیستند که حوزه پوشش بیمه ها را افزایش دهند.
رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی در
ادامه به کار تیمی در مراقبت از بیماران اشاره کرد و گفت :مراقبت
از بیمار به تنهایی مربوط به پرستاران نیست و این گونه نیست که
اگر کارشناس پرستاری تربیت می کنیم انتظار داشته باشیم که
همه مراقبت های الزم بیمار به تنهایی توسط پرستار انجام شود.
وی در توضیح گفت :بیمار در بیمارستان به انواع نیازهای مراقبتی
اولیه و ابتدایی مانند تامین نظافت ،بهداشت و تغذیه و مراقبت
های پیچیده مانند مانیتورینگ سیستم قلبی و تنفسی و احیای
قلبی و ریوی نیاز دارد که انجام همه این اقدامات نیاز به انگیزه،
عالقه ،مهارت و علم دارد.

ضرورتتفکیکوسطحبندیخدماتمراقبتیپرستاران
عباس زاده در خصوص طرح به کارگیری نیروهای کمک
پرستار به منظور انجام همه نیازهای مراقبتی بیمار و جبران
کمبود پرستار در کشور گفت :اگر حوزه خدمات مراقبتی را به
مراقبتهای سطح پایه و اول و مراقبت های عمومی و تخصصی
تفکیک نکنیم ،وقت زیادی از پرستار صرف درخواست های اولیه
و عمومی که مردم و مریض دارند ،می شود و او فرصت انجام
کارهای اولویت دار و مهم مریض که برای بازگشت سالمتی
مریض ضروری است را ندارد .وی یکی از مهمتری مشکالت حوزه
پرستاری را تعداد زیاد بیمار نسبت به پرستار کمبود شدید و نیز
نیروهای کمکی عنوان کرد و گفت :این مشکل در بسیاری از
بیمارستان های کشور وجود دارد لذا پرستاران برای اینکه اولویتها
و نیازهای مراقبتی مهم بیمار را انجام دهند از ارایه خدمات اولیه
مورد نیاز به مردم باز می مانند و این موضوع باعث نارضایتی
مردم می شود .عباس زاده تاکید کرد :اتفاقا جامعه پرستاری و
اساتید این حوزه باید به فکر رفع و جبران این نقص و کمبود
در حوزه پرستاری بیفتند و وقتی طرحی برای تکمیل رده ها و
تیم پرستاری داده می شود نباید بدون مطالعه و اطالع کامل ،در
افکار عمومی این دغدغه را ایجاد کنیم که این نیروها می خواهند
جایگزین پرستاران شوند و قضاوتهای اینچنینی صحیح نیست.
عباس زاده یادآور شد :در بررسی سیستم خدمات پرستاری قریب
به اتفاق کشورها نیز کارشناس پرستار کاردان و بهیار با عناوین
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اخبار
کارگر فداکار پتروشیمی درگذشت

مشابهی در رده های پرستاری قرار دارند.
از القای شبهه در جامعه بپرهیزیم
دکتر عباس زاده تاکید کرد :در حوزه تربیت نیروی کمکی باید
به صداقت و حسن نیت کسانی که در وزارت بهداشت مسولیت
حوزه پرستاری را دارند اعتماد داشته باشیم .وی یادآور شد :بکار
گیری نیروهای کمک پرستار در شورای عالی نظام پرستاری و
ارگانهایی که خودمان اعضای آن را انتخاب کرده ایم مطرح و
توسط افراد دلسوز حوزه پرستاری کارشناسی شده است و نباید
در جامعه القای شبهه کنیم که این طرح برای جایگزین کردن
نیروهای پرستاری است.
افزایش ظرفیت تربیت کارشناس پرستاری
عباس زاده افزود :از طرفی می بینیم در حوزه تربیت کارشناس
پرستاری نیز نه تنها کاهشی صورت نگرفته بلکه افزایش ظرفیت
را در دانشکده های پرستاری داریم پس چطور ممکن است که
تصور کنیم این افراد می خواهند جایگزین پرستاران شوند که
در این صورت باید ظرفیت پرستاران کاهش پیدا می کرد .وی
تصریح کرد :خدمات همکاران پرستاری سراسر کشور که با وجود
کمبود نیرو خدمات مطلوبی را به بیمارن می دهند واقعا جای
تقدیر دارد و از آنان می خواهیم به مسئولین خود در وزارت
بهداشت اعتماد داشته باشند و با روحیه همیشگی که ناشی
از اتکاء و امید به خداوند است کارشان را ادامه دهند .مشاور
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت :راهکار حل مشکالت
پرستاری این است که موضوعات را علمی و منطقی بررسی
کنیم و امیدواریم مطالبات جامعه پرستاری محقق شود .وی
عنوان کرد :سیاه نماییها و القاهای جو ناامیدی و بی اعتمادی در
جامعه ،خواست گروههای خدوم پرستاری و افراد دلسوز جامعه
پرستاری نیست و جامعه پرستاری باید نسبت به اینگونه موارد
بیاعتنا باشند و همانطور که تا به حال خدمات خداپسندانه ای
را به مردم ارائه داده و موجب سربلندی جامعه پرستاری در بین
کشورهای دنیا شده است در آینده هم همین مسیر را ادامه دهد.
عباس زاده در ادامه گفت :همکاران پرستاری ،علم ،تحصیالت
و مهارتشان را برای مراقبت از بیماران روز به روز افزایش
دهند و در مقابل آن ،مهمترین چیزی که به دست می آورند
رضایت خداوند است .وی در پایان با بیان اینکه اخالق حرفه
ای در جامعه پرستاری تا به امروز زبانزد و الگوی سایر گروههای
اجتماعی بوده است ،خاطرنشان کرد :امیدواریم روحیه و اخالق
حرفه ای نیکوی جامعه پرستاری به دلیل برخی از رفتارهای نابه
جای معدود افرادی خدشه نبینید و همچنان جامعه پرستاری با
افتخار به خدمات خود ادامه دهد.

شهرام محمدی کارگر فداکار پتروشیمی مارون که به آتش زده و جان صدها
نفر را در این پتروشیمی نجات داد ،درگذشت.
به گزارش آنا ،صبح روز گذشته ساعت یازده شهرام محمدی که به گفته پزشکان
بیش از  50درصد سوختگی داشت ،به دلیل نارسایی اندام حیاتی در بیمارستان شهید
چمران تهران درگذشت .شهرام محمدی چند روز پیش در پی آتشسوزی در یکی
از واحدهای پتروشیمی مارون خود را به دل آتش زد تا دیگران از گزند آسیب مصون
بمانند .او اهل شهر ایذه و از قوم بختیاری منطقه کولفرح بود که خود را به درون
آتش انداخت و با بیرون راندن تمام کارگران و بستن شیر فلکه اصلی ،مانع از فاجعهای
دردناک و کشته شدن صدها نفر از کارکنان این واحد پتروشیمی شد.

افزایش ظرفیت در ناوگان ریلی و اتوبوسرانی
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ،از ورود  ۲۰۰دستگاه اتوبوس
دو کابین بی آر تی و  ۲۰رام قطار مترو به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت
طی هفت ه های آینده خبر داد.
مهندس سید جعفر تشکری هاشمی ،با اشاره به اینکه تمام تالش خود را میکنیم تا
بخش شمالی خط  ۳مترو را با بهرهبرداری از حداقل  ۴ایستگاه که مراحل پایانی آماده
ی کنند ،هر چه زودتر راه اندازی کنیم ،اظهار کرد :طول این خط
سازی خود را طی م 
 ۱۸کیلومتر با  ۱۳ایستگاه است و به منظور کاهش سرفاصله حرکت قطارها در خط
ی شود را
 ،۳در نظر داریم بیشترین قطارهای جدیدی که به ناوگان ریلی تهران اضافه م 
وارد این خط نماییم .تشکری هاشمی با بیان اینکه عالوه بر تقویت ناوگان ریلی ،ناوگان
اتوبوسرانی تهران نیز به  ۲۰۰دستگاه اتوبوس جدید دو کابین بی آر تی که مجهز به
س های جدید به
استانداردهای یورو  ۴هستند ،تجهیز خواهد شد ،تصریح کرد :اتوبو 
خطوط مختلف سامانه تندرو با اولویت مناطق جنوبی شهر تزریق خواهند شد تا مسائل
و مشکالت ناشی از کمبود اتوبوس در این سامانه تا جای ممکن کاهش پیدا کند.

امکانات مناسب بهداشتی برای ساکنان حاشیه شهرها
وزیربهداشت گفت :سعی داریم برای ساکنان حاشیه شهرها امکانات مناسب
بهداشتی و درمانی فراهم کنیم و در آیندهای نزدیک تمامی شهرهای کشور
را زیر پوشش قرار دهیم.
هاشمی با اشاره به پوشش کامل شهرهای زیر  20هزار نفر جمعیت کشور از لحاظ کادر
پزشکی و درمانی گفت :سعی داریم برای ساکنین حاشیه شهرها امکانات مناسب بهداشتی
و درمانی فراهم کنیم و در آینده ای نزدیک تمامی شهرهای کشور را زیر پوشش قرار
دهیم ،همچنین در زمینه دارو نیز علی رغم تمامی محدودیتهای موجود برای دولت،
مشکالت برطرف شده است و امیدواریم در سال جاری دیگر حلقههای طرح تحول نظام
سالمت را تکمیل کنیم .وزیر بهداشت گفت :از آنجایی که تامین سالمت مردم از بهترین
کارهاست ،امیدوارم در آینده ،همچنان شاهد اقدامات ارزشمند این نهاد باشیم.

