
و  نظارت  دفتر  مدیرکل 
بهداشت  وزارت  اعتباربخشی 
در واکنش به برخی خبرها مبنی 
بر راه اندازی درمانگاه تخصصی 
سلبریتی،  یک  سوی  از  پوست 
گفت: »موسس یک کلینیک باید 
وزارت  از  آن  راه اندازی  برای 
را  الزم  مجوزهای  بهداشت 
به  مبادرت  هرگونه  و  کند  اخذ 
اخذ  بدون  فعالیت  و  راه اندازی 
افراد  توسط  قانونی  مجوزهای 
فاقد صالحیت، مشمول دخالت 

غیرمجاز در امر درمان است.«
به گزارش سپید، علیرضا عسگری 
در گفت وگو با ایسنا، در واکنش 
به برخی اخبار مبنی بر راه اندازی 
یک  سوی  از  زیبایی  کلینیک 
فضای  در  آن  تبلیغ  و  سلبریتی 
مجازی، گفت: »تاسیس موسسات 
اساس  بر  درمانی  و  تشخیصی 
بهداشت  وزارت  آیین نامه های 
اساس  این  بر  و  می شود  انجام 
درمانگاه تخصصی پوست نیز که 

به غلط برخی آن را کلینیک زیبایی می نامند، توسط 
در  مندرج  الزم  تخصص های  و  شرایط  حائز  افراد 
هرگونه  اساس  این  بر  می شوند.  تاسیس  آیین نامه 
مبادرت به راه اندازی و فعالیت بدون اخذ مجوزهای 
قانونی توسط افراد فاقد صالحیت، مشمول دخالت 
فنی  مسئول  بنابراین  است.  درمان  امر  در  غیرمجاز 
و کسی که کار درمانی را انجام می دهد، حتما باید 

یک پزشک دارای صالحیت حرفه ای الزم باشد.«
عسگری تاکید کرد: »در عین حال موسس یک کلینیک 
هم باید برای راه اندازی آن کلینیک از وزارت بهداشت 
مجوزهای الزم را اخذ کند که در این مورد خاص 
کمیسیون های مرتبط در دانشگاه علوم پزشکی اقدام 

می کنند.«
وی با بیان اینکه بنابراین اخذ مجوز برای راه اندازی 

این موسسات باید با طی مسیر قانونی همراه باشد و 
برای هیچکس هم شرایط آن فرقی نمی کند، گفت: 
»بعد از ارائه تقاضا از سوی فرد موسس، درخواستش 
در کمیسیون ماده ۲۰ بررسی شده و در صورتیکه 
احراز صالحیت شود،   مجوز را اخذ می کند. در غیر 

این صورت مجوز داده نمی شود.«
از  درمانی  اقدامات  انجام  درباره  عسگری همچنین 
کرد:  اظهار  مذکور،  کلینیک های  در  پزشکان  سوی 
»به طور کلی سوال می شود که چه پزشکانی می توانند 
دهند؟  انجام  را  مربوطه  در حوزه  درمانی  اقدامات 
اولین  کرد:  توجه  نکته  چند  به  باید  زمینه  این  در 
مالک  اولین  است.  حرفه ای  صالحیت  بحث  نکته 
آموزشی  کوریکولوم  حرفه ای  صالحیت  تشخیص 
است و باید دید که آیا پزشک طی دوران آموزشی 

خود، آموزش های مربوط به اقدامات درمانی زیبایی 
را گذرانده است یا خیر. بر همین اساس بود که اخیرا 
وزیر بهداشت ابالغ هایی را صادر کردند و افرادی 
را به عنوان کمیسیون ملی تعیین صالحیت حرفه ای 
تعیین کردند که به دنبال این کار، زیرگروه هایی برای 
بررسی و تشخیص صالحیت حرفه ای تشکیل شد.«
مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت 
پزشکی  اگر  که  است  این  سوال  »حال  داد:  ادامه 
صالحیت حرفه ای انجام اقدامات درمانی پوست و 
مو را داشت، آیا می تواند در هر جایی این اقدامات 
را انجام دهد؟  خیر. بسته به نوع کار درمانی مشخص 
می شود که پزشک باید این اقدام را در کجا )اعم از 
مطب، درمانگاه و بیمارستان و...( و به چه صورت 
انجام دهد.« وی با بیان اینکه نظارت های ما دراین 

می شود،  انجام  شکل  دو  به  حوزه 
گفت: »یکی نظارت فعالی است که 
از سوی دانشگاه های علوم پزشکی 
انجام می شود و معاونت های درمان و 
حوزه های نظارتی دانشگاه های علوم 
پزشکی بازرسی های مکرری را از این 
مراکز انجام می دهند؛ چراکه ما در 
این حوزه حساسیم. زیرا عدم داشتن 
صالحیت در این اقدامات می تواند 
آسیب های جبران ناپذیری را متوجه 
مردم کند. دومین نوع نظارت مان نیز 
از طریق گزارش های مردمی به سامانه 
گزارش های  و  شکایات  یا  و   ۱۹۰
نظارتی  به حوزه های  مستقیم مردم 
دانشگاه هاست. بعد از انجام بررسی ها 
و در صورت احراز تخلف، بر اساس 
قانون با متخلف برخورد می شود.«

صحبت هایش  ادامه  در  عسگری 
توصیه هایی را خطاب به مردم مطرح 
کرد و گفت: »مردم باید توجه کنند 
که تمام موسسات پوست و مو مورد 
دارای  باید  بهداشت،  وزارت  تایید 
بهداشت  وزارت  از  رسمی  مجوز 
این مجوزها  به  توجه  بدون  برخی  متاسفانه  باشند. 
به موسسات غیرمجاز و زیرزمینی مراجعه می کنند. 
که  موسساتی  به  باید  کاری  هر  برای  می کنم  تاکید 
دارای مجوز وزارت بهداشت هستند، رجوع کرد.«

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت 
در پاسخ به سوال دیگری درباره انجام برخی اقدامات 
درمانی به نام طب سنتی از سوی افراد فاقد صالحیت 
نیز گفت: »در این حوزه هم باید توجه کرد که پزشک 
طب سنتی دارای صالحیت حرفه ای باشد نه اینکه 
فردی برای خودش دفتری  راه بیندازد و به نام طب 
سنتی کار کند. این موضوع از مسائلی است که بسیار 
درگیر آن هستیم. بنابراین مردم باید به صالحیت دار 
بودن فردی که می خواهد این اقدامات را انجام دهد، 

توجه داشته باشند.«

مخالفت صریح رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران 
با واگذاری بخش اورژانس:

تعرضی به بخش های واگذار شده ندارم 

ولی این رویکرد باید تغییر کند
با واگذاری  رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن مخالفت 
اورژانس گفت: »بیمارستان باید به  صورت یکپارچه و با مدیریت 
متمرکز اداره شود و نمی توان هر اتاق و هر بخش بیمارستان به  

صورت مجزا اداره کرد.«
به گزارش سپید، عباسعلی کریمی در مراسم معارفه رئیس جدید 
بیمارستان بهارلو، گفت: »در دوره ای که بیمارستان بهارلو وضعیت 
خوبی نداشت به همت دکتر صادق نیت و کمک دیگر دوستان 
کارهای خوبی در بیمارستان انجام شد و تجهیز بخش های جدید به  
صورت واگذاری صورت گرفت که در آن دوران روش درستی بود. 
این رویکرد هم اکنون نیز در بعضی بخش ها می تواند ادامه پیدا کند.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه بیمارستان باید به  
صورت یکپارچه و با مدیریت متمرکز اداره شود، افزود: »من قصد 
برهم زدن امور بیمارستان را ندارم ولی معتقدم بیمارستان را باید به  
شکل یک مجموعه منسجم ببینیم. نمی شود هر اتاق و هر بخش 
بیمارستان به  صورت مجزا اداره شود. مگر می شود بخش اورژانس 
بیمارستان تحت نظارت و مدیریت یکپارچه بیمارستان و دانشگاه 
نباشد! اگر دانشگاه در تأمین امکانات و جذب نیروی انسانی این 
بخش ها مشکل داشته است ضعف سیستم ماست و باید آن را برطرف 
کنیم.« وی گفت: »در گذشته دوستان ما مجبور بودند بعضی بخش ها 
را به صورت واگذاری اداره کنند و همکارانی از بیرون دانشگاه لطف 
کردند و به راه اندازی این بخش ها کمک کردند. من هیچ گونه تعرضی 
به واحدها و بخش های واگذار شده ندارم ولی در بعضی از بخش ها 

مانند اورژانس معتقدم این رویکرد باید تغییر کند.«

کریمی با بیان اینکه بیمارستان وظیفه دارد خدمات اورژانس را به 
همه بیماران ارائه دهد، افزود: »هر یک از ما ممکن است یکی از 
اعضای خانواده مان دچار بیماری شود و به اورژانس مراجعه کند و 
همگان انتظار داریم که در کوتاه ترین زمان و بدون در نظر گرفتن 
مسائل مالی و هیچ گونه رابطه ای، کار بیمارمان انجام شود لذا رویکرد 
واگذاری اورژانس در بیمارستان بهارلو و دو بیمارستان دیگر باید 
اصالح شود.« وی، مسئله دیگر بخش های واگذاری شده را ناهماهنگی 
در پرداخت کارکنان این بخش ها دانست و گفت: »با وجوداینکه به 
معاونت توسعه تأکید کرده ام پرداخت شرکت های واگذاری شده به  
موقع انجام شود ولی به دلیل محدودیت های موجود و بدهی بیمه ها، 
این پرداخت ها با تأخیر انجام می شود.  در این شرایط شرکت ها به  
محض اینکه اعتباری از دانشگاه دریافت می کنند آن را به پرداخت 
حقوق کارکنان خود  اختصاص دهند تا کارکنان شرکت های واگذاری 
شده همانند سایر کارکنان دانشگاه به  موقع حقوق خود را دریافت 

کنند و بیمارستان دچار دوگانگی نشود.«
کریمی در ادامه به روند آموزشی شدن بخش های بیمارستان بهارلو 
اشاره کرد و گفت: »بخش هایی از این بیمارستان آموزشی و بخش های 
دیگر غیر آموزشی هستند. بخش هایی که امکانات و پتانسیل علمی 
و آموزشی شدن را دارند،  آموزشی کنید. ولی اگر بخشی شرایط 
الزم برای آموزشی شدن را ندارد بر این امر اصرار نکنید و به همان 
صورت درمانی آن را اداره کنید.« وی با تأکید بر اینکه باید به 
مشکل بیمارانی که در صف انتظار این بیمارستان هستند رسیدگی 
کنیم، افزود: »اگر روزانه ده ها و صدها بیمار به بخش غیر آموزشی 
این بیمارستان مراجعه می کنند باید تالش کنیم نیروی مورد نیاز را 

تامین و مشکل بیماران و صف انتظار در آن بخش را حل کنیم.«
کریمی با بیان اینکه ارجاع بیمار از بیمارستان دولتی به بیرون به  
هیچ  وجه مورد قبول نیست، ادامه داد: »۳۱ سال پیش که نه طرح 
تحول سالمت بود و نه تجربه امروز را داشتم مسئول بیمارستانی 
در همدان بودم. در آن زمان قانونی را در بیمارستان پایه گذاری 
کردم مبنی بر اینکه هیچ بیماری نباید از بیمارستان خارج شود مگر 
اینکه خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کند.« وی تصریح 
کرد: »البته این قانون یک طرفه و به معنی فشار آوردن به پزشکان 
و پرستاران نیست. همان طور که باید به بیماران خدمت ارائه شود، 
پرداخت پزشکان و پرستاران و تمامی افرادی که در بیمارستان کار 
می کنند نیز باید به موقع انجام شود. در این زمینه در حد توانمان 
تالش می کنیم و اگر در مواردی موفق نبودیم مطمئن باشید که از 

توانمان خارج بوده است.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به محدوده اختیارات 
رئیس بیمارستان، گفت: »دو سال پیش که مسئولیت دانشگاه را 
پذیرفتم تأکید کردم رئیس بیمارستان همه  کاره بیمارستان است. 
ولی در شروع کار با توجه به بدهی هزار میلیاردی بیمه ها، مجبور 
شدیم بعضی امور بیمارستان ها را به صورت متمرکز در دانشگاه 
انجام دهیم. با این وجود معتقدم روسای بیمارستان ها در محدوده 
اختیاراتی که دارند باید از دانشگاه مطالبه گر باشند و ما هم در این 

زمینه کمکشان می کنیم.«

گزارش خبری
شماره ۱5۲۹ ۱ آبان ۱۳۹8
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واکنش وزارت بهداشت به راه اندازی کلینیک زیبایی از سوی یک سلبریتی

 موسس کلینیک زیبایی باید از وزارت بهداشت مجوز داشته باشد

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به کمبود ۱۰۰ هزار نفری پرستار در کشور، درباره آخرین وضعیت 
استخدام پرستاران توضیح داد.

به گزارش سپید، مریم حضرتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت استخدام پرستار در کشور، گفت: 
»وزیر بهداشت در روز پرستار اعالم کردند که وزارت بهداشت ۱8 هزار نیرو را به کارگیری خواهد کرد. در 
این زمینه تاکنون ۹۰۰۰ نیرو به کارگیری شده است که از این تعداد 5۰۰۰ نفرشان پرستار بودند و ۴۰۰۰ نفر 
نیز سایر پرسنل بهداشتی و درمانی بودند.« وی با بیان اینکه پرستارانی که به کارگیری می شوند برای فعالیت در 
بیمارستان های تازه  تاسیس هستند، افزود: »در عین حال به دنبال این هستیم که ۹۰۰۰ نیروی دیگر را نیز جذب 
کنیم تا بتوانیم تعداد پرستاران بیشتری را به کارگیری کنیم.« حضرتی با بیان اینکه در حال حاضر میانگین تعداد 
پرستار به تخت در کشور ۰.۹ است که باید به ۱.8 برسد، ادامه داد: »بر اساس شاخص  فعلی تعداد پرستار به 
تخت، حدود ۱۰۰ هزار کمبود پرستار در کشور داریم. بر هیمن اساس عمده به کارگیری ها در حوزه پرستاری 
انجام خواهد شد. از طرفی در حال حاضر بیش از  ۱5۰ هزار پرستار در بخش های خصوصی و دولت در 
کشور داریم که به بیماران خدمت رسانی می کنند.« معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره وضعیت وجود 
پرستاران در مناطق محروم و حاشیه  شهرها نیز گفت: »در یکسری از مناطق محروم کمبود پرستار بسیار شدید 
است، اما در برخی بخش های حاشیه ای و محروم توانستیم وضعیت پرستار را متناسب کنیم. در حال حاضر 
شهرهایی مانند ایرانشهر و مناطق مرزی کشور از کمبود پرستار رنج می برند.« وی با اشاره به برنامه وزارت 
بهداشت برای ایجاد مشوق برای رفتن پرستاران به مناطق محروم، گفت: »به دنبال این هستیم که بتوانیم یکسری 
پانسیون های پرستاری در مناطق کمتر برخوردار راه اندازی کنیم که با این اقدام می توان در حفظ و نگهداشت 

پرستاران در این مناطق به طور موثرتر عمل کرد.«

  سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: »بخش های نوینی در اپیدمیولوژی ایجاد شده و مباحثی 
مانند اپیدمیولوژی مولکولی و فضایی مطرح شده و این دانش در حال گسترش است.«

به گزارش سپید، علیرضا زالی در مراسم افتتاحیه نهمین کنگره اپیدمیولوژی در تاالر شهید رحیمی دانشگاه 
اپیدمیولوژی  زیرا  است؛  متفاوت  با گذشته  اپیدمیولوژی  به  امروز  »نگاه  افزود:  بهشتی  پزشکی شهید  علوم 
تبدیل به ابزار علمی شده و مهمترین مصادیق آن در زمینه جمعیت است. در شرایط امروز باید به اهمیت 
اپیدمیولوژی بیشتر از گذشته آگاه باشیم.« وی ادامه داد: »در حوزه سالمت با چالش های جدیدی مثل سالمند 
شدن جامعه، تغییر الگوی زندگی، حوادث ترافیکی، آلودگی هوا، سیمای بیماری های غیرواگیر، رشد شتابان 
شهرنشینی، نابرابری های جنسیتی، توسعه تورم، حاشیه نشینی مواجه هستیم و برای این موارد بدون نگاه عمیق 
اپیدمیولوژی نمی توان راه حل طراحی کرد.« زالی بیان کرد: »اپیدمیولوژی مولکولی تا ۲۰ سال پیش مطرح نبود. 
اچ آی وی در دنیا گسترش پیدا کرده و یکی از موارد کمک کننده در زمینه ردیابی و فراگیرشناسی اچ آی وی، 

اپیدمیولوژی مولکولی است. اپیدمیولوژی مولکولی کاربردهای عملیاتی زیادی دارد.«
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: »یکی از دغدغه های اصلی جهان، توسعه پایدار 
است. توسعه پایدار یک نگاه اخالق مدار و انسان محور و فرهنگی به سرمایه های بشری دارد و نگاهی برای 
صیانت از آیندگان است. توسعه پایدار یک نظریه فلسفی نیست و یک نظریه عملیاتی است. در زمینه اهداف 

توسعه پایدار یکی از گروه هایی که می توانند کمک کننده باشند، همکاران اپیدمیولوژیست هستند.«

معاون پرستاری وزیر بهداشت مطرح کرد

پیگیری راه اندازی پانسیون های پرستاری در مناطق محروم

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

دانش اپیدمیولوژی در حال گسترش است


