
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
دستورالعمل ستاد نوروزی را به روسای 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور، ابالغ 

کرد.
وزیر  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
کلیه  کاری  برنامه  تنظیم  بر  بهداشت 
بیمارستان های وابسته به دانشگاه ها اعم 
از عمومی دولتی و خصوصی به منظور 
ارائه خدمات درمانی به افراد مراجعه کننده 
به این مراکز در ایام تعطیالت، تاکید کرد.
همچنین در این دستورالعمل آمده است: 
»اورژانس های بیمارستانی با ظرفیت کامل 
و رسیدگی به موارد اعزام و حوادث غیر 
مترقبه در اسرع وقت از طریق واحدهای 
چرخه  هدایت،  ستادهای  و   EOC
قطعًا  و  کرده  کامل  را  خدمت رسانی 

انجام آن ضروری است.«
ستاد  دستورالعمل  در  بهداشت  وزیر 
نوروزی تاکید کرده است: »علی رغم حجم 
باالی کار مراکز اورژانس پیش بیمارستانی 
در این ایام، انتظار دارد در زمان ضرورت 
و نیاز، همکاری الزم در اعزام بیماران از 

به مراکز  از مراکز روستایی  بیمارستان ها و همچنین 
درمانی را معمول دارند تا اختاللی در اعزام بیماران 

بدحال به مراکز ریفرال صورت نپذیرد.«
همچنین در این دستورالعمل تاکید شده است: »به منظور 
پیشگیری از اختالل ارائه خدمت در عرضه دارو در 
ایام نوروز، به طریقی برنامه ریزی گردد که در این ایام 
تعداد کافی داروخانه خصوصی عالوه بر داروخانه های 
دولتی به صورت نیمه وقت و شبانه روزی، به ویژه در 
شهرهای مسافرپذیر، به صورت کشیک فعال باشند. 
همچنین فعالیت مستمر داروخانه های تامین کننده دارو 

برای بیماران خاص مورد توجه اکید قرار گیرد.«
متن کامل دستورالعمل ابالغی از سوی وزیر بهداشت 
به روسای دانشگاه های علوم پزشکی به این شرح است:

با سالم 
با تبریک سال نو به شما و همکاران محترمتان به اطالع 
می  رساند؛ ضمن تاکید بر اجرای همه دستورالعمل های 
ارسالی معاونین محترم و واحدهای تابعه وزارت، تحت 
عنوان دستورالعمل ستاد نوروزی، ضرورری است کلیه 
واحدهای تخصصی وابسته به دانشگاه ها موارد ذیل 

را مد نظر قرارداده و اجرا نمایند.«
1-  برنامه کاری کلیه بیمارستان های وابسته به دانشگاه، 
عمومی دولتی و خصوصی به گونه ای تنظیم گردد که 
در ایام تعطیالت همه افراد مراجعه کننده به واحدهای 
از خدمات  مسافرین  و  منطقه  اهالی  از  اعم  درمانی 
تخصصی و فوق خصصی، همانند قبل از تعطیالت 
بهره مند گردند و خللی در دریافت این گونه خدمات 

ایجاد نگردد. فعال بودن اورژانس های بیمارستانی با 
ظرفیت کامل و رسیدگی به موارد اعزام و حوادث 
غیر مترقبه در اسرع وقت از طریق واحدهای EOC و 
ستادهای هدایت، چرخة خدمت رسانی را کامل کرده 

و قطعًا انجام آن ضروری است.«
2- الزم است کلیه مراکز روستایی در ایام تعطیالت 
فعال بوده و مراکزی که در مسیر  جاده های پرتردد 
قرار دارند، خدمات خود را ارتقا داده و به صورت 
شبانه روزی فعالیت نمایند تا مسافرین محترم نوروزی 
از این خدمات استفاده نمایند. این موضوع بایستی به 

نحو مقتضی به اطالع عموم رسانده شود.
3- تعدادی از مراکز شهری به ویژه در شهرهایی که 
مسافرپذیر هستند به صورت کشیک فعال گردند تا 

با ارائه خدمات به بیماران سرپایی، بار 
مراجعه به بیمارستان ها را کاهش دهند.

4- به منظور پیشگیری از اختالل ارائه 
خدمت در عرضه دارو در ایام نوروز، به 
طریقی برنامه ریزی گردد که در این ایام 
تعدادکافی داروخانه خصوصی عالوه 
صورت  به  دولتی  داروخانه های  بر 
نیمه وقت و شبانه روزی، به ویژه در 
شهرهای مسافرپذیر، به صورت کشیک 
مستمر  فعالیت  همچنین  باشند.  فعال 
برای  دارو  کننده  تامین  داروخانه های 
قرار  اکید  توجه  مورد  بیماران خاص 

گیرد.
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این  در  بیمارستانی  پیش  اورژانس 
ایام، انتظار دارد در زمان ضرورت و 
بیماران  اعزام  در  نیاز، همکاری الزم 
مراکز  از  همچنین  و  بیمارستان ها  از 
معمول  را  درمانی  مراکز  به  روستایی 
دارند تا اختاللی در اعزام بیماران بدحال 

به مراکز ریفرال صورت نپذیرد.
6- موجودی کلیه تجهیزات و داروهای 
ضروری بیمارستان ها و مراکز سرپایی و روستایی به 
ویژه مراکز مورد اشاره در بندهای2 و3 مورد بررسی 
و ارزیابی مجدد و نهایی قرار گرفته تا از کمبودهای 

احتمالی پیشگیری گردد.
7- ضرورت دارد، شخصًا برنامه ریزی الزم معمول و 
با تقویت سیستم های نظارتی، به صورت محسوس و 
نامحسوس و همچنین با بازدیدهای سرزده بر اجرای 
دقیق موارد پیشگفت نظارت داشته باشید. در همین 
با  رئیسه  هیات  اعضای  کشیک  برنامه  تنظیم  راستا 
ایام  در  استان  درمان  و  بهداشت  مسئولیت  پذیرش 

تعطیالت نوروزی ضروری است.
توفیق خدمت رسانی به مردم عزیز را برای شما و همه 

همکاران محترمتان از خداوند منان مسالت می نمایم.

عابدی، سخنگوی کمیسیون بهداشت:

وزارت بهداشت برای درمان 
اوتیسم کارهای خوبی کرده است

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »وزارت بهداشت 
در مسیر درمان بیماران اوتیسم و تربیت متخصص کارهای خوبی 
انجام داده اما ارزیابی نکردیم که ببینیم تا چه اندازه کم کاری در 

این زمینه صورت گرفته است.«
حیدر علی عابدی با اشاره به مشکالت بیماران اوتیسم گفت: »بحث 
بیماران اوتیسم شامل دارو و درمان این بیماران است. درمان بیمار 
و تربیت متخصص جزء وظایف وزارت بهداشت و درمان است 
و تاسیس مراکز نگهداری و توانبخشی نیز جزء وظایف بهزیستی 
است و قبادی به عنوان رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز باید به 
این مسئله توجه کند و این وظیفه ای که بهزیستی دارد نباید به جای 
دیگری محول کند.« نماینده مردم اصفهان افزود: »فکر نمی کنم که 
جای اوتیسم در سیستم درمانی جایی برود که مورد توجه قرار 
نگیرد چرا که به متخصصان ویژه نیاز دارد و تعداد این بیماران نیز 
به اندازه ای نیست که در هر مرکز درمانی یک متخصص اوتیسم 
باشد اما تا جایی که اطالع دارم، وزارت بهداشت در مسیر درمان 
بیماران اوتیسم و تربیت متخصص کارهای خوبی انجام داده اما 
ارزیابی نکردیم که ببینیم تا چه اندازه کم کاری در این زمینه صورت 

گرفته است.«

وی در پاسخ به این سوال که آیا در طرح تحول سالمت به بحث 
بیماران اوتیسم پرداخته شده ، تصریح کرد: »قرار نیست که در طرح 
تحول سالمت برای هر بیمار خاص یک متخصص خاص گذاشته 
شود بلکه در طرح تحول سالمت هدف این است که )اسکلینیکی( 
انجام شود و پزشک خانواده بیماران را به متخصصان ارجاع می دهد. 
ممکن است که شما به یک شهری بروید که نیاز به یک متخصص 
اوتیسم و یا مغز و اعصاب باشد اما در شهر دیگری ممکن است 
به متخصصان بیشتری نیاز باشد. بنابراین بر اساس تعداد بیمار و 

نیازمندی های هر منطقه ساماندهی می شود.«
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه وزارت 
بهداشت وظایف پیشگیری و درمانی دارد و بهزیستی نیز بیشتر 
حمایتی و مراقبتی است گفت: »وظایف نگهداری و حمایتی بیماران 
در شرح وظایف  موارد  این  و  است  بهزیستی  به عهده  اوتیسم 

بهزیستی آمده است.«

علیجانی زمانی، عضو کمیسیون بهداشت:

وزارت بهداشت نظارت مناسبی 
بر تجهیزات آزمایشگاهی ندارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »وزارت بهداشت 
ایجاد  بنابراین  ندارد  آزمایشگاهی  تجهیزات  بر  خوبی  نظارت 
شبکه ای مطمئن برای ورود تجهیزات آزمایشگاهی ضروری است.«
محسن علیجانی زمانی با اشاره به اثر تحریم ها بر خرید تجهیزات 
آزمایشگاهی  و حمل کیت ها از طریق کولبران گفت: »تجهیزات 
آزمایشگاهی و کیت ها جزء آریو محسوب می شود. آریو یعنی 
تحقیقاتی است و  کارهای  انجام  برای  وسایل و تجهیزاتی که 
مصرف آزمایشگاهی نیز دارد و فکر می کنم که وزارت بهداشت 
باید یک نظارتی بر این تجهیزات به ویژه کیت و لوازم آزمایشگاهی 
داشته باشد. البته موانع و محدودیت هایی نیز وجود دارد که شاید 
برخی از دستگاه ها به دلیل کاربردهای دوگانه ای که دارد، ممکن 
است جزو لیست تحریم باشد که در این موارد برای تامین این 
تجهیزات از راه های غیر رسمی هم استفاده کنیم چراکه چرخه 

پژوهش معطل نماند.« 
نماینده مردم تهران افزود: »به طور کل قبل از تحریم نیز وزارت 
بهداشت، نظارت آنچنانی بر کیت های آزمایشگاهی و تجهیزاتی 
این چرخه  در  بسیاری  نداشت و محصوالت  آریو هست،  که 
اقتصادی وجود دارد و وزارتخانه باید ورود کند و نظم دهد البته 
در جاهایی که محدودیت وجود دارد باید بتواند تحت نظارت 

از روش های دیگری نیز استفاده کند.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این سوال 
که چه اعتمادی به این کیت ها وجود دارد، اظهار داشت: »باید 
تا آنجا که امکان دارد یک واردات رسمی برای تجهیزات داشته 
در  اگر  اما  نشود  انجام  غیر رسمی  واردات  از طریق  تا  باشیم 
است،  پژوهش  نیاز  مورد  که  کیت هایی  یا  تجهیزات  مواردی 
وزارت بهداشت باید شبکه ای ایجاد کند که از استاندارد بودن 
و کارآمدی اینگونه تجهیزات که وارد کشور می شود، اطمینان 

حاصل کند تا مردم نیز بتوانند به آنها اعتماد کنند.«
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از سوی وزیر بهداشت دستورالعمل ستاد نوروزی به روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشورابالغ شد

آماده باش سپیدپوشان در نوروز

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به لزوم ارتباط دانشگاه های 
مناطق و کمک به توسعه یکدیگر گفت: »می توانید برای این امر از 

باشید.« داشته  مناسبی  بهره برداری  بسترهای مجازی 
آموزشی  معاون  الریجانی،  باقر  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
در  تخصصی  و  پزشکی  آموزش  شورای  دبیر  و  بهداشت  وزارت 
نشست منطقه آمایشی 8 با اشاره به نقش این منطقه در تدوین سند 
برآورد نیروی انسانی نظام سالمت، گفت: »این اولین بار است در 
نظام سالمت چنین محاسبه ای انجام و مشخص می شود که در هر 

رشته به چه تعداد نیروی انسانی نیاز داریم.«
بهداشت  وزارت  در  مطالعاتی  این،  از  پیش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انجام شده بود، اظهار داشت: »امیدواریم با همکاری مناطق آمایشی 

این سند در سطح ملی و منطقه ای پیاده شود.«
الریجانی بر لزوم جلب مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان 
در اجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تاکید 
کرد و گفت: »الزم است در این راستا با همفکری این همراهی ایجاد 
شود.« معاون آموزشی وزارت بهداشت، گفت: »فاصله جغرافیایی 
دانشگاه های منطقه زیاد است و مناسب است از بسترهای مجازی 

کنید.« استفاده  منطقه  دانشگاه های  برای رشد 
وی به اقداماتی که در زمینه مرجعیت انجام شده گفت: »دانشگاه های 

و  کرده  ترسیم  را  مرجعیت  به سمت  نقشه حرکت خود  باید  منطقه 
مشخص کنند نقاط کلیدی که می خواهند بر روی آن کار کنند، چیست.«
های  ظرفیت  به  اشاره  با  تخصصی  و  پزشکی  آموزش  شورای  دبیر 
منطقه آمایشی 8 گفت: »از این ظرفیت ها در سطح کل منطقه می توان 
استفاده کرد و گروه های منطقه ای این امکان را برای رشد دانشگاه های 

می کنند.« فراهم  منطقه  کوچکتر 
گفت:  و  کرد  اشاره   8 آمایشی  منطقه  در  اعتباربخشی  تداوم  به  وی 
»ایجاد بسترهای مجازی می تواند ارزش زیادی در منطقه ایجاد کند.«
الریجانی با بیان اینکه الزم است آموزش دانشجویان دکترا در راستای 
حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم ارتقا یابد، اظهار داشت: »در 

این مقطع باید کاری شود که دانشجو کارآفرین شود.«
وی بر لزوم نوآوری در آموزش تاکید کرد و اظهار داشت: »مناطق 
نقش  ماموریت ها  در  و  شوند  الگو  کشور  برای  ها  بسته  در  باید 
ملی  از زیرساخت های یکدیگر در سطح  مناطق  باشند و  ملی داشته 

کنند.« بهره برداری 
معاون آموزشی وزارت بهداشت بیان کرد: »دوره های مهارتی می توانند 
این  از  را  مناطق  باید  کنند. همچنین  مرتفع  را  نیازهای کشور  برخی 
نیازهای ملی  به  از دوره های مهارتی  با بهره برداری  منظر که چگونه 

پاسخ دهند، بررسی کنند.« 

الکترونیک  امضای  به  »دستیابی  گفت:  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
پزشکان به همکاری سازمان نظام پزشکی مربوط است، زیرا پزشکان 
باید برای این کار به سازمان نظام پزشکی مراجعه کنند و این سازمان 

باید برای پزشکان کارت الکترونیک صادر کند.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، قاسم جان بابایی درباره امضای الکترونیک 
پزشکان افزود: »سازمان نظام پزشکی زیرساخت امضای الکترونیک پزشکان 
نیز  موضوع  این  به  آینده  سال  در  امیدواریم  و  است  کرده  فراهم  را 
نیازمند  الکترونیکی  نسخه  عمده  قسمت  زیرا  باشیم.  داشته  دسترسی 

امضای الکترونیک پزشکان است.«

تله مدیسین در آغاز راه
وی درباره تله مدیسین ) خدمات پزشکی از راه دور( نیز بیان کرد: »تله 
مدیسین در حال حاضر در مقطع شروع پروژه است. اینکه بتوانیم برخی 
خدمات مانند تصویربرداری از راه دور را برای بیماران اورژانسی توسط 
پرستار یا فرد آموزش دیده انجام بدهیم تا پزشک متخصص از نقطه ای 
دورتر بتواند به طور مثال سونوگرافی را ببیند و گزارش را ارائه بدهد. 

این موضوع مورد نظر وزیر بهداشت است، اما هنوز به صورت رسمی 
شروع نشده است. زیرا مواردی در رابطه با پوشش بیمه ای نیز وجود 
از  »تله مدیسین یکی  ادامه داد:  بابایی  باید حل شود.« جان  دارد که 
برنامه های وزارت بهداشت در سال آینده است. به طور مثال کلینیک 

مجازی می تواند بار مراجعه مردم را به صورت حضوری کم کند.«

اتصال حوزه درمان به سامانه های بهداشت
معاون وزیر بهداشت درباره پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان نیز اظهار 
داشت: »اجرای پرونده الکترونیک سالمت به صورت کامل نیازمند زمان 
است، در حال حاضر در اکثر دانشگاه های علوم پزشکی این موضوع 
آغاز شده و به شکل خوبی در حال پیشرفت است. به طور مثال سامانه 
سیب خدمات بهداشت و پیشگیری را ثبت می کند. قصد داریم خدمات 
بستری و سرپایی حوزه درمان را هم به این سامانه متصل کنیم. زیرا 
به مراقبت و  بیشتر مربوط  پرونده ای که در حال حاضر وجود دارد 
پیشگیری است و اگر خدمات بستری و درمان هم به این پرونده متصل 

شود، پرونده الکترونیک سالمت تکمیل می شود.«

 معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد

  توسعه بسترهای مجازی برای ارتباط مستمر دانشگاه های کالن مناطق آمایشی

 معاون درمان وزارت بهداشت:

سازمان نظام پزشکی برای پزشکان امضای الکترونیک ایجاد کند


