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 با خوانندگان

درد بی درمان بیمه های درمانی
 یادداشت رسیده

در تاریخ 22 تیر 1392 خبری انتشار یافت مبنی بر »پوشش بیمه ای کامل برای بیماران صعب العالج و سرطانی« که 
سبب شادمانی بیماران، خانواده های شان و جامعه پزشکی کشور شد. این خبر یکی از بزرگ ترین دستاوردهای دولت 
حاضر در حوزه رفاه و سالمت به شمار می رود. به تازگی در راستای همین خبر؛ هیأت دولت در جلسه ای به ریاست 
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در تاریخ 15 فروردین 1395، تصمیمات شصت ودومین جلسه شورای عالی بیمه 
خدمات درمانی کشور را بررسی و تصویب کرد؛ مصوبه ای که در چارچوب آن، 53 قلم داروی مورد نیاز بیماران خاص و 

سرطانی زیر پوشش بیمه پایه قرار می گیرد.
متن مصوبه هیأت وزیران: »پنجاه وسه قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی مندرج در جدول پیوست 
که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به فهرست داروهای موضوع تصویب نامه شماره 24116/ت48052هـ 

مورخ1391/2/12اضافه  می شوند.«
بر اساس مصوبه 24116 مورخ 1391/2/12، داروهای بیماران خاص، صعب العالج و سرطانی مشمول پوشش 

بیمه ای 90 درصد می شوند.
مصوبه های باال، قدمی ارزشمند است در راستای تسهیل در دریافت دارو برای بیماران و خانواده هایشان که دردشان تنها 
ناشی از بیماری نیست و جبر درد هزینه های هنگفت دارو و درمان و صرف زمان برای یافتن دارو را نیز متحمل می شوند.

تا وقتی مخاطب این گونه خبرهای ارزشمند باشیم، اوضاع به ظاهر آرام و بسیار خوب است اما نیاید آن روزی که ما نیز 
یکی از همین بیماران یا اعضای خانواده آن ها باشیم که در این صورت، همه چیز متفاوت است. به عنوان یکی از اعضای 

خانواده، مدام پله های ساختمان های مختلف بیمه را باال و پایین می روید تا بتوانید تأییدیه داروهای بیمارتان را بگیرید.
با توجه به خبرهای فوق و این که نام ایران در لیست تحریم دارو قرار ندارد و دولت در تالش است تا واردات دارو به اندازه نیاز 
جامعه بیماران خاص کشور انجام پذیرد؛ انتظار می رود با مراجعه به مراکز بیمه و داروخانه های مخصوص بیماری های 
خاص، بتوانیم نیاز بیمارمان را رفع کنیم و روزهای آرامی را در کنارش بگذرانیم و تنها درد بیماری را در کنارش تحمل 
کنیم. اما بی خبر از این که هربار قدم گذاشتن به ساختمان بیمه، دردی جانکاه را به همراهان بیمار تحمیل می کند؛ 
روندی فرسایشی که هرماه سخت تر از ماه قبل تکرار می شود و تألم ناشی از آن روند پیشروی بیماری را تسریع کرده، 

عزیزمان را از ما می گیرد.
مثل این است که کارمندان بیمه در بی خبری از مصوبه های هیأت دولت به سر می برند. برای هرماه تأیید داروهای مربوط 
به شیمی درمانی بیماران سرطانی؛ علی رغم تسلیم مدارک و پرونده پزشکی و دستور دارویی پزشک از تأیید کامل تعداد 
داروها  و روند درمان؛ به عناوین مختلف سر باز می زنند و با پیگیری های مداوم، فقط نیمی از داروها را تأیید می کنند. 
ادامه این روند فرسایشی این گونه است که پیشنهاد می دهند نیمی دیگر از داروها را در بازار آزاد تهیه کنید و سپس فاکتور 
پرداختی را تسلیم بیمه کنید تا شاید پس از بررسی در زمانی نامشخص )دو یا سه ماه بعد( 70درصد از مبلغ پرداختی 
به بیمار بازگردانده شود. البته در هیچ یک از مصوبه ها این درصد درج نشده و تمام داروهای مربوط به شیمی درمانی 

بیماران سرطانی در لیست پوشش بیمه ای کامل و 90درصد ثبت شده اند.
این پیشنهاد از سوی مسؤوالن بلند پایه بیمه های درمانی در حالی ارایه می شود که تهیه این داروها هزینه های هنگفتی 
را به این بیماران و خانواده های شان تحمیل می کند و با توجه به روند طوالنی درمان این بیماران، عالوه بر هزینه بسیار 
سنگین؛ نگرانی های فراوانی را نیز برای آن ها پدید می آورد که از آن جمله، راه های تأمین این هزینه های برگشت ناپذیر 
است که کم ترین تأثیرش آرزوی مرگ هرروزه از سوی بیمار است؛ وقتی شاهد است سختی های تخریب کننده و 

هزینه های گزاف مادی و غیرمادی حاصل از بیماریش؛ چگونه افراد خانواده را درگیر می کند!
درد از این هم فراتر می رود وقتی آگاه باشیم به این که چرخه اقتصاد دارویی ناصر خسرو هم چنان بی وقفه می چرخد. 
چشم امید این بیماران و خانواده های شان از بیمارستان های کم تجهیزات، مصوبه های خوب و غیراجرایی دولت، 
صف های طویل و ماه ها انتظار برای دریافت وام به منظور خرید آزاد بخشی از داروها، تأمین هزینه های هنگفت درمان و 
بازپس گیری بخشی از هزینه ها )بخشی کم تر از مصوبه های موجود(؛ برچیده شده و دیگر چشم های شان را بسته اند تا 

شاید دستی از غیب برون آید و کاری بکند. 
شبنم راعی  / 19 خرداد 1395      
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 سرآغاز

آش نخورده و دهان سوخته
بیمه ها باید درمان شوند
5،164،026،713،920 ریال؛ اگر ِگردش کنیم و به تومان بخوانیم و به حروف بنویسیم، می شود: پانصدو بیست میلیارد تومان. این رقم نه اختالس شده است 
و نه رقم دریافتی ماهانه شخص خاصی است؛ این رقم بستانکاری تنها 80 شرکت تجهیزات پزشکی است که 11 تا 18 ماه است از دانشگاه های علوم پزشکی 
و بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت بستانکارند و هنوز نتوانسته اند پول دستگاه ها و تجهیزاتی را که فروخته اند دریافت کنند. این رقم در نامه اتحادیه 
بازرگانان تجهیزات پزشکی و انجمن شرکت های مهندسی پزشکی به رییس سازمان غذا و دارو نوشته شده است و یادآورشده که اگر رقم بستا نکاری دیگر 
شرکت های تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندان پزشکی هم به این رقم افزوده شود، وزارت بهداشت حدود 20،000،000،000،000 ریال برابر با 
دوهزارمیلیاردتومان به بخش تجهیزات صنعت درمان کشور بدهکار است. عدد بزرگ و سنگینی است که وزارت بهداشت به این آسانی ها از پس پرداخت آن بر 
نمی آید.بدهی وزارت بهداشت به شرکت های تجهیزات پزشکی و دارویی یکی از تنگناهایی است که صنعت درمان کشور در دولت های پیشین هم با آن دست  به 
گریبان بوده است اما در دوره وزارت دکتر هاشمی به دلیل اجرای برنامه تحول نظام سالمت نمود بیشتری پیدا کرده است و از سوی دیگر رقم آن بسیار بزرگ تر و 

بیشتر از دوره های پیش شده است.
هنگامی که برنامه تحول نظام سالمت به اجرا گذاشته شد، مصوب شد که جدای از سهم سالمت از هدف مندی یارانه ها و بودجه اختصاصی، بخش مهمی از منابع 
مالی طرح از سوی سازمان های بیمه گر به عنوان خریداران خدمات درمانی و سالمت تأمین شود. با آغاز اجرای برنامه که کاهش میزان پرداختی از جیب مردم از 
سهم درمان و تأمین نیازهای دارویی و تجهیزاتی بیماران در خود بیمارستان ها از اهداف آن بود، وزارت بهداشت با اجرای شیوه خرید کالن در قالب فراخوان، قیمت 
تجهیزات و دارو را به پایین ترین سطح ممکن رساند اما به شرکت های دارویی و تجهیزاتی قول داد که پول دارو و تجهیزات را 45 روزه پرداخت کند و این موضوع را به 
همه دانشگاه های علوم پزشکی نیز بخشنامه کرد. از سوی دیگر برای جذب متخصصان در بیمارستان های دولتی سراسر کشور، تغییراتی در تعرفه های درمان 

ایجاد کرد و شیوه پرداخت مبتنی بر عملکرد را به اجرا گذاشت که به باالرفتن دریافتی پزشکان و متخصصان شاغل در بیمارستان های دولتی انجامید.
وزارت بهداشت در ادامه راه نتوانست به وعده هایش عمل کند؛ طبیعتًا پرداخت دستمزد پزشکان و کارکنان در اولویت قرار می گرفت و پرداخت بدهی بیمارستان ها 
به شرکت های تجهیزات پزشکی و دارویی به تعویق افتاد. هنگامی که گره بدهی ها بزرگ شد و کار به جایی رسید که وزارت بهداشت در پرداخت دستمزد پزشکان 

هم به مشکل برخورد، تازه گله مندی وزارت بهداشت از سازمان های بیمه گر و پرداخت نشدن بدهی های شان به این وزارت خانه آغاز شد.
براساس گزارشی که وزارت بهداشت در سال 1394 به هیأت دولت ارایه کرد، سازمان های بیمه گر 8 هزارمیلیاردتومان به وزرات بهداشت بدهکار بودند که قرار شد 
یک هزارمیلیارد آن پرداخته شود تا برای مانده آن راهکاری اندیشیده شود]آن هم کامل پرداخت نشد[. البته نیمه نخست سال 95 چاره کار در مشارکت بانک ها 

و پرداخت بدهی بیمه ها به صورت وام دیده شد. شیوه ای که مسکن هم نبود چه برسد به این که چاره ساز باشد.
 سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه گر ]براساس آمار سال 1394[ 13،327،692 نفر بیمه شده اصلی دارد که بیش از 60هزارمیلیادتومان 
ساالنه حق بیمه پرداخت می کنند. به گفته مدیران بیمه تامین اجتماعی، این سازمان ماهانه 3500میلیاردتومان برای انواع خدمات مانند درمانی و مستمری 
پرداخت می کند. البته این همه درآمد این سازمان بیمه گر نیست و درآمدهای جداگانه ای از شرکت های اقتصادی زیرمجموعه خود دارد.  اگر این رقم درآمد را 
با رقم بدهی آن به وزرات بهداشت]و هم چنین رقم بدهی وزارت بهداشت به شرکت های تجهیزات پزشکی[ بسنجیم پرداخت بدهی ها در چند نوبت نباید کار 

سختی برای سازمان های بیمه گر باشد. 
واقعیت این است که سازمان های بیمه گر  رفتاری دوگانه در پیش گرفته اند؛ هنگام فروش خدمت بیمه به خریدار بیمه، پول آن را تمام و کمال دریافت می کنند؛ 
چنانچه کارفرما در پرداخت حق بیمه کارکنانش دیرکرد داشته باشد جریمه می شود و سازمان تأمین اجتماعی از تأیید و تمدید دفترچه های بیمه خودداری 
می کند و در کنار این ها مشکالتی هم برای محاسبه سال های پرداختی حق بیمه و بازنشستگی بیمه شدگان پدید می آید. در این سو چنان سر گردنه را سخت 
بسته که راه گریزی برای کارفرما و بیمه شوندگان نیست اما از آن سو هنگامی که زمان انجام تعهدات می رسد بیمه شونده کمتر از 20درصد هزینه دارو و خدمات 
درمانی اش را دریافت می کند و پزشکان، داروخانه ها و آزمایشگاه ها و مراکز تصویربرداری، هزینه خدمات انجام شده را آن چنان با تأخیر دریافت می کنند که از 
پذیرش بیمار با دفترچه بیمه سرباز می زنند. بیمارستان های دولتی هم این چنین با دیرکرد پرداخت بدهی بیمه روبه رو می شوند که برای خودگردانی خود و تأمین 

دستمزد پزشک و پرداخت هزینه دارو و تجهیزات پزشکی دست  به گریبان می مانند.
 مهم تر آن که بیمه ها درباره انجام نشدن تعهدات شان به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیستند چه برسد به این شبهه پاسخ دهند که پولی را که بابت بدهی خود باید به 
بیمارستان ها پرداخت کنند در بانک ها سپرده می کنند و سودش را می گیرند و نامش را هم درآمدزدایی می گذارند. درآمدی که سازمان بیمه برای حفظ آن حاضر 
می شود با تمام توان جلو ادغام بیمه های درمانی و واگذاری آن به وزارت بهداشت بایستد.  ساختار بیمه کشور بیمار است و نه تنها برای درمان این بیماری کاری 
انجام نمی شود بلکه بیماربودن این ساختار را هم نمی پذیرند. سازمان هایی که به جای سرمایه گذاری درست و سودمند منابع مالی مردم و انجام درست تعهدات 
خود، دچار بیماری داللی پول شده اند و نه بیمه شدگان و نه سازمان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی فروشنده خدمات به بیمه ها؛ هیچ کدام سودی از این بیمه 

نمی برند و باید با زیان انباشته دست وپنجه نرم کنند؛ همین می شود یکی از نمونه های آش نخورده و دهن سوخته.
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجلس 
نظام  تحول  طرح  دستاوردهای  اسالمی  شورای 
طرح  این  که  کرد  تأکید  او  کرد.  ارایه  را  سالمت 

بیمارستان های کشور را از ورشکستگی نجات داد. 
سید حسن هاشمی روز یکشنبه، سی ام خرداد امسال 
با حضور در مجلس شورای اسالمی اشاره کرد که تمام 
بیمارستان های کشور پیش از طرح تحول سالمت 
برابر   ۲ به  پزشکی  »تعرفه های  بودند:  ورشکست 
افزایش یافته اند و برای اولین بار بیمارستان ها به تراز 
مثبت رسیدند و این موفقیت بزرگی است که ناشی از 

اجرای کتاب جدید تعرفه های پزشکی است.« 
انتقاد  با  پزشکی  جامعه  درمیان  زیرمیزی  موضوع 
وزیر  است.  بوده  روبه رو  جامعه  از  وسیعی  طیف 
قبل  برآورد ها  »طبق  گفت:  این باره  در  بهداشت 
هفت  ساالنه  مردم  سالمت  تحول  طرح  اجرای  از 
پرداخت  زیرمیزی  بابت  تومان  میلیارد  ۱۰ هزار  تا 
می کردند. با اجرای این کتاب و با تغییر نرخ ها و هزینه 
کرد ۷۰۰ میلیارد تومان برای بیمه سالمت و همین 
مقدار برای سازمان تأمین اجتماعی از محل اعتبارات 
طرح تحول سالمت، مردم دیگر در بسیاری از مناطق 

کشور زیرمیزی پرداخت نمی کنند.« 

کاهش پرداخت از جیب مردم برای سالمت
 فقیر شدن به خاطر هزینه های درمان یکی از مهم ترین 
مشکالت مردم است. مسایلی مانند ابتال به سرطان، 
مجروح شدن به دلیل تصادف و یا تولد بچه ناقص در 
گذشته باعث می شد مردم زیر خط فقر بیفتند اما به 
گفته دکتر هاشمی  این دولت و بیمه ها کمک کردند و با 
تزریق هفت هزار میلیارد تومان، سهم پرداخت مردم از 
جیب برای سالمت از ۶۰ تا ۷۰ درصد به زیر ۴۰ درصد 
کاهش یافت.  او گفت: »هزینه های کمرشکن درمانی 
کم شده است. پرداخت مستقیم به بیمارستان ها در 
بیمارستان های دولتی ۲۶درصد و در بیمارستان های 
تأمین  بیمارستان های  در  و  درصد   ۲۸ خصوصی 
در  البته  است.  شده  کم  درصد   ۱۸ اجتماعی 
بیمارستان های خیریه خیلی تغییر نکرده است که این 

موضوع به علت مشکل نظارتی است.« 
با  که  اتهام  این  خواندن  دروغ  و  رد  با  هاشمی 
مجانی کردن درمان، تقاضای القایی درمانی افزایش 
یافته است، گفت: »از سال ۸۹ تا ۹۰ مراجعه به پزشک 

زیاد بود اما از سال ۹۰ تا ۹۲ به علت تحریم و کاهش 
توان مالی مردم، مراجعات  برای سالمت کاهش یافت. 
اکنون با اصالح تعرفه ها و افزایش حمایت مالی، هنوز 
به عدد مراجعات سال ۸۹ نرسیده ایم بنابراین تقاضای 
القایی وجود ندارد. یک دلیل آن هم این است که تخت 

بیمارستانی نداریم که مردم بیشتر مراجعه کنند.« 

رتبه ۸۹ در حوزه سالمت، شایسته ایران 
نیست

رتبه ایران در حوزه سالمت، در دنیا ۸۹ است. این در 
حالی است که از نظر درآمدی رتبه ۱۷ را در جهان و 
رتبه هفتم در منطقه را دارا است. سرانه سالمت در 
ایران رتبه ۸۴ را در دنیا و رتبه ۱۱ را در منطقه دارد و 
از نظر سرانه سالمت با وجود همه تالش های دولت و 
مجلس، این جایگاه مناسب نیست: »در آمریکا که کل 
دنیا را زیر چکمه نظامی خود قرار داده است، بودجه 
سالمت ۲۸ درصد کل بودجه کشور است. در حالی 
که بودجه نظامی این کشور ۲۵ درصد است بنابراین 
ما در ایران آن قدر که انتظار هست برای سالمت مردم 

هزینه نمی کنیم.« 
به گفته هاشمی سهم سالمت از تولید ناخالص ملی 
باید به ۸.۴ درصد و به باال ترین میزان در منطقه برسد، 
در حالی که اکنون حدود ۶درصد است و فاصله زیادی 
افزایش  باید  برای سالمت  داریم: »اعتبارات دولت 
یابد. به علت همین بودجه ناکافی با وجود کاهش 
مرگ ومیر نوزادان، کودکان زیر پنج سال و مادران باردار 
نسبت به کشورهای منطقه و دنیا عقب هستیم. بیشتر 
کشورهای منطقه مثل اردن، ترکیه، پاکستان، مصر و 

عربستان از این نظر از ایران جلو تر هستند.« 
حد  در  سالمت  درنظام  را  کشور  شرایط  هاشمی 
متوسط ارزیابی کرد. در عین حال گفت که وضعیت 

شاخص  نظر  از  »ایران  نداریم:  منطقه  در  ایده آلی 
پرداخت از جیب، جزو ۳۷ کشور بد تر بوده است، 
بیش از ۵۰ درصد هزینه ها را مردم می پرداختند. ما از 
عراق و لبنان، اردن و عربستان بد تر بوده ایم. در ترکیه 
پرداخت  سالمت  هزینه های  ۱۶درصد  فقط  مردم 
می کنند. بنابراین اجرای طرح تحول سالمت برای 
کاهش هزینه های مردم از ۶۵ درصد به ۴۰ درصد یک 

ضرورت بود.« 
دکترهاشمی با تأکید بر این که کل پول طرح تحول 
سالمت ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود، گفت: »حدود 
 ۵۴ درصد اعتبارات طرح تحول سالمت در سال ۹۴ 
تأمین نشد، ردیف پزشک خانواده تأمین نشد،   بدهی 
دولت پرداخت نشد، البته دولت هم حق داشت فکر 
پیش بینی  می رسد.  نتیجه  به  زود تر  برجام  می کرد 
نمی کرد قیمت نفت به یک سوم کاهش یابد. بنابراین 
با سیلی صورت مان را سرخ نگه داشتیم. با توجه به 
تأخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستان ها  از 
خرداد ۹۴ هنوز هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از 

بدهی بیمارستان ها را نتوانسته ایم پرداخت کنیم.« 

کاهش کمبود دارو از 330 قلم به 30 قلم 
 به گفته وزیر بهداشت پیش از طرح تحول نظام سالمت 
و هم زمان با کار شناسی این طرح، بحران دارویی نیز 
حل شد: »در دولت قبل دارو به یک بحران ملی تبدیل 
شده بود و کمبود و گرانی دارو وجود داشت. بنابراین 
در گام اول رفع بحران دارویی در اولویت قرار گرفت،   
ترخیص ها انجام شد از ۳۳۰ مورد کمبود دارو به زیر 
۳۰ قلم رسیدیم، البته حمایت مالی از طرف دولت و 

بیمه ها نیز در این زمینه انجام شد.« 
هاشمی افزود: »اقتصاد مقاومتی نیز از آغاز کار مورد 
نظر وزارت بهداشت بود و تولید داخلی دارو از ۵۸ 

طرح تحول سالمت بیمارستان های کشور را از ورشکستگی نجات داد
وزیربهداشت در مجلس شورای اسالمی 
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درصد به ۶۵ درصد از نظر ریالی افزایش یافت و از نظر 
عددی، ۹۵ درصد داروی مصرفی در کشور، تولید 
داخل است. واردات دارو نیز در این مدت ۳۰ درصد 
کم شد. سال های ۸۹ تا ۹۲ بیشترین میزان واردات 
دارو را داشتیم اما از سال ۹۳ به بعد واردات دارو کم شد 
و صادرات دارو به دو برابر افزایش پیدا کرد. البته رقم 

صادرات هنوز قابل توجه نیست و راضی نیستیم.« 

 ۹۸ درصد مردم ایران بیمه هستند
اولین اقدام در طرح تحول نظام سالمت، بیمه کردن 
۱۰ میلیون فرد فاقد بیمه بود. در ابتدا قرار بود، پنج 
میلیون نفر بیمه شوند. امااین تعداد افزایش یافت 
و االن بیش از ۹۸ درصد مردم ایران بیمه هستند: 
 ۳۷ از  دولتی  بیمارستان های  بستری  »هزینه های 
درصد به طور متوسط به ۵ درصد کاهش پیدا کرد، 
بیشتر  ۶درصد  شهرنشینان  و  ۳ درصد  روستاییان 
پرداخت نمی کنند. در واقع دولت دو هزار میلیارد 

تومان داد که مردم کمتر پرداخت کنند.« 
به گفته او قیمت گذاری تجهیزات پزشکی نیز به وزارت 
بهداشت محول شد که موجب کاهش ۴۸ درصدی 
قیمت شد: »اکنون ۵۵ هزار و ۲۰۰ قلم تجهیزات و 
هزار قلم دارو در بیمارستان ها موجود است. ولی در 
پرداخت های کارکنان و پرداخت به شرکت ها به علت 
تأخیر بیمه ها مشکل وجود دارد.«  اقدام دیگر توزیع 
پنج هزار و ۷۳۵ نفر متخصص در ۳۳۸ بیمارستان 
این  درصد   ۵ فقط  گذشته  در  است.  بوده  کشور 
متخصصان مطب نداشتند اما از شروع طرح تحول 
و  شدند  محروم  مطب  از  دولتی  پزشکان  سالمت، 
قرار شد از دولت پول آن ها را پرداخت کنیم: »با این 
شیوه رضایت مندی متخصصان کم شد اما رضایت 
مردم افزایش یافت. اکنون ۷۶۰ متخصص مقیم در 
مناطق محروم حضور دارند.  البته در این زمینه کمبود 

داریم.« 

تخت  30 هزار  خارجی  سرمایه گذاران 
بیمارستانی می سازند

شمار تخت های بیمارستانی کشور ۹۶ هزار تخت 
است. اما ۶۵ درصد از این تخت ها باالی ۳۰ سال 
قدمت دارند. بخشی از آن ها نیز مقاوم نیستند. به 
بهداشت،  وزیر  حسن هاشمی،  سید  دکتر  گفته 
تخت های  از  درصد   ۵۰ پزشکی  آموزش  و  درمان 
مورد نیاز کشور قرار است از طریق سرمایه گذاران 
خارجی و با حمایت دولت و مجلس شورای اسالمی 

۲۵ تا ۳۰هزار  به  »نزدیک  گفت:  او  شود.  تأمین 
تخت بیمارستانی از طریق سرمایه گذاران خارجی 
اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  می شوند.  جایگزین 
کشور، راهی غیر از این نمی بینیم. تصورمان این 
است که هرچه سریع تر در این زمینه تصمیم گیری 

شود، به نفع مردم خواهد بود.« 
در سال های گذشته، ساالنه یک هزار و ۶۰۰ تا ۲ هزار 
تخت بیمارستانی آماده و تحویل داده می شد. این در 
حالی است که دکتر هاشمی قول تحویل ۲۰ هزار تخت 

بیمارستانی را تا قبل از پایان دوره داده است.

ترویج زایمان طبیعی 
ترویج زایمان طبیعی یکی از بسته های طرح تحول 
نظام سالمت است. وزیر بهداشت در این باره گفت: 
»در مورد زایمان طبیعی تا سال ۹۲، هر سال افزایش 
سزارین داشتیم. اما بعد از سرکار آمدن این دولت، 
میزان سزارین به طور مطلق ۶. ۵ درصد کاهش یافته 
است. ناباروری نیز یکی از مشکالت جدی مردم است، 
برای سه میلیون زوج نابارور ۳۵ مرکز را با وجودی که 
اعتبارات تأمین نشد ایجاد کردیم. هم چنین  ۸۶۵ اتاق 
زایمان در کشور تحهیز شد و ۱۸۰۰ اتاق زایمان جدید 
نیز امسال ساخته می شود. در کل در این بخش ۵۰۰ 
میلیارد تومان هزینه شد. اورژانس هوایی نیز در کشور 
وجود نداشت و ۲۱ مرکز اورژانس هوایی ایجاد شد. 
در بخش بهداشت نیز دو هزار خانه بهداشت ساخته 
و تجهیز شد. امروز در هیچ شهر زیر ۲۰ هزار نفری در 

کشور کمبود پزشک و ماما نداریم.« 
بهداشت،  خانه های  درصد   ۹۰ از  بیش  تکمیل 
واکسن  و  مکمل ها  ساخت  آخر  مراحل  شدن  طی 
پنتاواالن، قرار گرفتن ۶۰درصد از مردم زیرپوشش 
پزشک خانواده، حضور وزارت بهداشت در مناطق 
حاشیه نشین، از اقدامات دیگری بود که وزیر بهداشت 

به آن اشاره کرد.

کمبود نیروی انسانی داریم 
وزیر بهداشت با اشاره به تنگنای کمبود، نیروی انسانی 
دلیل آن را تصمیم دولت بر نداشتن استخدام جدید 
دانست و افزود: »در طول سه سال گذشته به جز شمار 
اندکی برای بیمارستان های جدید استخدام دیگری 
انجام نشد. البته در آن بخش هم با وجود این که مجوز 

استخدام دادند، کمبود وجود دارد.«
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تولید ماده اولیه تولید دارو توسط دو کشور در جهان انجام 
می شود. اما سیاست های حمایتی تولید ماده اولیه دارو 
درچند سال گذشته، موجب شده است تا کشور ایران نیز 

دارای صنعت تولید ماده اولیه دارویی باشد. 
رسول دیناروند رییس سازمان غذا و دارو، با بیان این 
موضوع گفت: »البته تولید این مواد اولیه دارویی وابسته 
به واردات مواد واسطه شیمیایی است. ما باید حتمًا 
واردات برخی مواد را داشته باشیم تا بتوانیم ماده اولیه 
الزم برای دارو ها را تولید کنیم.« به گفته او حدود ۵۰ 
درصد از مواد اولیه دارو ها در داخل کشور تولید می شود 
اما بیشتر از ۵۰ درصد آن ها از خارج وارد می شوند: 
»وضعیت کشور در صنعت مواد اولیه دارویی مطلوب 
است. در زمان حاضر تنها ۲ کشور چین و هند می توانند 
مواد اولیه دارو ها را بسازند. کشورهای اروپایی و آمریکایی 
نیز از این ۲ کشور مواد اولیه دارویی خود را وارد می کنند.« 
داروی قراردادی مورد تایید سازمان غذا و 

داروست
تأییدبودن حدود  مورد  از  دارو  و  غذا  رییس سازمان 
۱۶۰ شرکت تولیدی دارو که محصوالت خود باعنوان 
قراردادی تولید می کنند، خبر داد. او گفت: »حدود 
۳۰۰ شرکت دارویی در کشور وجود دارد که هم در زمینه 
تولید دارو و هم واردات آن فعالیت می کنند و تفکیک 
کردن فعالیت این شرکت ها، نتیجه ای ندارد.«  او افزود: 
»همه شرکت ها لزومًا از خودشان کارخانه ندارند بلکه 
با عقد قرارداد با کارخانه های تولیدی دیگر، داروی 
خود را با عنوان خود در آنجا تولید می کنند. این روشی 
مرسوم در دنیاست و در ایران هم  چنین روندی مورد 
تأیید سازمان غذا و داروست.«  داروهای ضد سرطانی 
بیشترین محصوالتی هستند که با روش قراردادی، 
 ۱۶۰ به  »نزدیک  می شوند:  تولید  شرکت ها  توسط 
شرکت وارداتی در کشور مشغول فعالیت هستند. پنج 
شرکت از این تعداد، ۵۰ درصد از بازار داروهای وارداتی 

را در اختیار دارند.«
ifdona.ir

ایران دارای صنعت تولید 
مواد اولیه دارویی است

رییس سازمان غذا و دارو 
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888 برنامه عملیاتی وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شد
معاون برنامه ریزی وزارت بهداشت 

معاون برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت 
جمله  از  عملیاتی  برنامه   ۸۸۸ ابالغ  از  بهداشت 
هیأت امنایی شدن حداقل ۱۰ بیمارستان دولتی به 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد. 
به گفته طاهر موهبتی، معاون برنامه ریزی، هماهنگی 
و امور حقوقی وزارت بهداشت، برنامه عملیاتی وزارت 
بهداشت شامل ۸۸۸ برنامه مختلف است که بر اساس 
معظم  مقام  ابالغی  سالمت  کالن  سیاست های 
توسعه،  برنامه  رهبری، چشم انداز ۲۰ساله کشور، 
برنامه اقتصاد مقاومتی و برنامه های راهبردی وزارت 
درمان،  بهداشت،  مختلف  حوزه های  در  بهداشت 
دارو، غذا، توسعه ساختاری و افزایش بهره وری تنظیم 

شده است. 
او در نشست خبری که در روز بیست و چهارم خرداد، 
در محل وزارت بهداشت برگزار شد، جزییات برنامه 
عملیاتی وزارت بهداشت را تشریح کرد و گفت: »در این 
برنامه موارد بسیار متنوعی در نظر گرفته شده که امکان 
بیان همه آن ها نیست. اما می توان به اجرای نظام پایش 
دانشگاه ها، برنامه های تشویقی، هیأت امنایی شدن 
دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دولتی، 
اجرای سیاست های جمعیتی، اجرای پزشک خانواده 
سنی  گروه های  سالمت  بسته های  ارجاع،  نظام  و 

مختلف، بیمارستان های دوستدار مادر اشاره کرد.« 

برای  دانشگاه ها  درآمد  درصد  دو  تا  یک 
پژوهش

یکی از مواردی که در برنامه عملیاتی وزارت بهداشت بر 
آن تأکید شده است، توسعه پژوهش است؛ از همین رو 
همه دانشگاه های علوم پزشکی موظف شده اند که به 
جز اعتبارات پژوهشی حداقل یک درصد و حداکثر 
دو درصد درآمدهای اختصاصی خود را برای توسعه 
پژوهش هزینه کنند: »برنامه عملیاتی دانشگاه های 
علوم پزشکی از اول امسال ابالغ شده است و هر سه ماه 
یک بار، همه دانشگاه ها پایش و ارزیابی و از نظر میزان 

اجرای این برنامه رتبه بندی می شوند.« 
به گفته او تدوین و ابالغ این برنامه نیازی به تصویب 
الیحه ای  در  آن  بودجه  برای  اما  نداشت  مجلس 
بودجه  کل  اما  شد.  رد  که  شد  فرستاده  مجلس  به 
دانشگاه های علوم پزشکی ۳۴هزار میلیارد تومان است 

که برای اجرای این برنامه در کنار درآمد اختصاصی مورد 
استفاده قرار می گیرد. موهبتی رشد بودجه اجرایی 

وزارت بهداشت در سال ۹۵ را سه درصد اعالم کرد. 
هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی این اختیار را دارند 
که برای اجرای این برنامه عملیاتی، به صورت منطقه ای 
آیین نامه های الزم را در هیأت امنای خود تصویب کنند. 
هیأت امنا ها در تصویب آیین نامه های اجرایی خود باید 
درآمد و بودجه های خود را در نظر بگیرند و به جز مواردی 
که بودجه مصوب اختصاص پیدا نمی کند، باید در 
برابر مصوبات خود پاسخگو باشند: »اگر دانشگاه های 
درصد  ۴۰تا۵۰  بین  سال  پایان  تا  علوم پزشکی 
به عنوان  را اجرا کنند،  برنامه های عملیاتی مصوب 

عملکرد مثبت از آن ها می پذیریم.« 
موهبتی درباره میزان اجراشدن برنامه توسعه پنجم 
در حوزه سالمت گفت: »این برنامه مواد مختلفی دارد 
که هر کدام از آن ها باید جداگانه بررسی شود. برای 
نمونه قرار بود مطابق این برنامه سهم پرداختی مردم در 
پایان برنامه پنجم به ۳۰درصد برسد که محقق نشد. در 
مورد این که در ابتدای این برنامه سهم پرداختی مردم 
چقدر بوده است، عدد دقیق نداریم و از ۵۵ درصد تا 
۷۵درصد، عددهای مختلفی گفته شده است البته در 
دو سال گذشته تالش هایی برای کاهش سهم پرداختی 

مردم در دولت یازدهم انجام شده است.« 
به گفته معاون برنامه ریزی وزارت بهداشت در برنامه 
ششم توسعه که هنوز به تصویب مجلس نرسیده است 
۱.۵ بند درباره حوزه سالمت وجود دارد. یکی از موارد 
مورد بحث در این قانون موضوع ساختار وزارت بهداشت 

است که سیاست های کالن سالمت نیازمند قانون 
تعریف شده است. اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

این کار را در حوزه اختیارات وزارت بهداشت می داند. 

دولتی  بیمارستان های  درصد   ۱0 حداقل 
امسال هیأت امنایی می شوند

امسال  پایان  تا  بیمارستان ها  ۲۰درصد  است  قرار 
موهبتی  که  است  درحالی  این  شود  هیأت امنایی 
تأکید کرد که اگر این ۲۰درصد محقق نشد، حداقل 
۱۰درصد از بیمارستان ها باید تا پایان امسال با شیوه 
هیأت امنایی اداره شوند. در این صورت اختیارات 
برای  پیدا می کند: »هر شیوه ای که  افزایش  آن ها 
رعایت  شود،  گرفته  نظر  در  بیمارستان ها  اداره 
به  است.  ضروری  مراکز  این  در  دولتی  تعرفه های 
جز مدل بوت)Bot( که مدل سرمایه گذاری بخش 
خصوصی داخلی یا خارجی است. البته هنوز چنین 
نوع  این  تعرفه های  و  نداریم  بیمارستانی در کشور 

بیمارستان ها نیز تعریف نشده است.« 
طبق برنامه عملیاتی وزارت بهداشت قرار است تا چهار 
سال آینده ۲۱ هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی جدید در 
کشور افزوده شود. او هم چنین درباره پیش بینی سقف 
پرداختی برای کارانه گفت: »در مورد حقوق و مزایا مانند 
همه کارکنان دولت عمل می شود اما در برنامه عملیاتی 
به موضوع کارانه پرداخته نشده است اما منطق این 
است که هر کس عملکرد باالتری داشت باید کارانه 

بیشتری دریافت کند.«
WWW.Irna.ir
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چندصد  پرداخت های  به  مربوط  اخباری  تازگی  به 
شد.  منتشر  پزشکان  از  برخی  به  کارانه  میلیونی 
سخنگوی وزارت بهداشت با رد این موضوع سقف 
کارانه پرداختی به پزشکان در بیشتر دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور را ماهیانه ۸۰ میلیون تومان خواند. 
ایرج حریرچی قایم مقام وزیر بهداشت روز پنجشنبه در 
نشست خبری که در محل وزارت بهداشت برگزار شد، 
با بیان این موضوع گفت: »تمام پرداختی ها در وزارت 
بهداشت قانونی است. حقوق و مزایای کارکنان وزارت 
بهداشت مانند همه کارکنان دولت پرداخت می شود. 
بیمه  قانون  اساس  بر  نیز  پزشکان  کارانه  پرداخت 
همگانی از سال ۷۴ در کشور اجرا می شود. بر اساس 
این قانون بخشی از درآمد اختصاصی بیمارستان ها 
قیمت  و  واقعی  تعرفه  با  که  دولتی  تعرفه  برمبنای 

تمام شده فاصله دارد به پزشکان پرداخت می شود.« 
او برخی از پرداخت های باالی ۱۰۰ میلیون تومان 
را پذیرفت و آن ها را جز موارد استثنایی برای پزشکان 
متخصص یا فوق تخصص حاضر در مناطق محروم، 
نقاط مرزی و در شهرهایی که هیچ پزشک متخصص 
دیگری در رشته آن ها وجود ندارد، برشمرد: »وزارت 
هشت  در  متخصص  نیروی  تأمین  برای  بهداشت 
رشته شامل جراحی مغزواعصاب، جراحی عمومی، 
بیهوشی، زنان و زایمان، ارتوپدی و گوش و حلق و بینی 
با کمبود بسیار شدید مواجه است. تا زمانی که پزشک 
متخصص کافی در این رشته ها تربیت نشود مجبوریم 
با پرداخت بیشتر این پزشکان را در مناطق محروم نگه 
داریم تا خدمت رسانی به مردم مختل نشود. در این 
غیر این صورت، تعداد زیادی از بیماران جان خود را 

از دست می دهند.« 
سخنگوی وزارت بهداشت درباره عادالنه بودن نظام 

پرداخت کارانه معتقد است در کشوری مانند ایران که با 
کمبود پزشک متخصص رو به رو است، زیرساخت های 
بهداشتی درمانی مانند تخت بیمارستان کمبود دارد و 
اختالف پرداخت بخش دولتی و خصوصی زیاد است، 

پرداخت کارانه ها قابل قبول است. 

فیش کارانه ۲00 میلیون تومانی دروغ است
باالی ۲۰۰  کارانه  پرداختی  فیش  درباره  حریرچی 
میلیون تومانی که در یکی از خبرگزاری ها منتشر شده 
بود گفت: »این پرداختی مربوط به کارانه ۶ ماه یک 
پزشک متخصص است. کارانه این پزشک به عنوان 
مثال در چهار ماه به ترتیب ۵۰ میلیون، ۶۵ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان، ۴۱ میلیون تومان و ۳۱ میلیون 
تومان بوده است. فردی که می دانیم چه کسی است، 
با استفاده از ظرفیت سامانه آذرخش وزارت بهداشت 
که با کد ملی و رمز عبور امکان پرینت از پرداختی 
پزشکان را می دهد، جمع پرداختی این پزشک را در 
۶ماه چاپ کرده و در اختیار رسانه ها قرار داده است.« 

متوسط پرداختی به پزشکان
به گفته او متوسط کل پرداختی پزشکان عمومی در 
بیمارستان های وزارت بهداشت پنج میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان و برای پزشکان حوزه بهداشت بین ۷ تا ۸ 
میلیون تومان است. هم چنین متوسط کل پرداختی 

متخصص و فوق متخصصان نیز حدود ۱۳ میلیون 
پزشک  پرداختی  فاصله  است.  تومان  هزار   ۹۰۰ و 
متخصص  پزشک  و  برابر   ۷  .۱ پرستار  به  عمومی 
جهانی  متوسط  با  که  است  برابر  پرستار ۴. ۵۳  به 
»این  دارد:  هم خوانی  یافته  توسعه  کشورهای  و 
فاصله های متوسط درحالی است که خود منتقدان 
فاصله ۱۰ برابر دریافتی متخصصان و پرستاران را قبول 
دارند. بعد از اصالح کتاب ارزش های نسبی خدمات 
سالمت در آبان سال ۹۳ تا حدود ۶ ماه کارانه پزشکان 
به صورت علی الحساب و با یک رقم ثابت پرداخت 
شد. در نیمه اول سال ۹۴، مابه التفاوت کارانه ها به 
صورت یک جا پرداخت شد. بنابراین برخی رقم های 
گفته شده در کارانه پزشکان مربوط به چند ماه است.«

 
زیرمیزی ۷ تا ۱0 هزار میلیارد تومانی جمع 

شد
بین  سالیانه  سالمت،  تحول  طرح  اجرای  از  پیش 
۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیرقانونی از 
با اصالح تعرفه ها،  اما اکنون  مردم دریافت می شد 
است:  رسیده  صفر  حد  به  غیرقانونی  مبالغ  این 
»کار شناسان سازمان بهداشت جهانی معتقدند، این 
مبلغ غیرقانونی که معادل دو تا سه میلیارددالر است با 
همکاری جامعه پزشکی، جبران شده است. این یک 
اقدام تحسین برانگیز برای وزارت بهداشت ایران است 
و اکنون بازار ۱۰ هزار میلیارد تومانی دریافتی های 

غیرمتعارف از بین رفته است.« 
قایم مقام وزیر بهداشت افزود: »در این دوره هم برای 
کارانه ها سقف گذاشته شده و هم اختالف درآمد بین 

گروه های جامعه پزشکی کاهش یافته است.«
http://www.irna.ir

خبر پرداخت های چند صد میلیونی کارانه به پزشکان دروغ است
سخنگوی وزارت بهداشت

23 طرح دانش بنیان که با حمایت مالی صندوق 
نوآوری و شکوفایی به لحاظ فنی به سرانجام رسیده 

و به بازار عرضه شده اند، رونمایی شد. 
این  حمایت  با  دانش بنیان  163طرح  تاکنون 
صندوق به پایان رسیده است. در این مراسم که 
شکوفایی  مجتمع  در  خرداد  یکم  و  سی  روز  در 

آغاز  از  خبر  شد  برگزار  دانش بنیان  شرکت های 
به  اروپا  در  دیابت  پای  زخم  داروی  صادرات 

حاضران داده شد.  
انسانی،  نوترکیب  انعقادی   8 فاکتور  ملی  پروژه 
داروی  اورتیکا،  کلیه  سنگ  دفع  گیاهی  داروی 
شست وشوی  و  پانسمان  ترالی  پارس،  آنژی 

اتوماتیک و دستگاه های و تجهیزات آزمایشگاهی 
از جمله محصوالت حوزه پزشکی و آزمایشگاهی 
بودند که در این مراسم عرضه و رونمایی شدند. 
این مراسم با حضور سورنا ستاری معاون علمی و 

فناوری ریاست جمهوری برگزار شد. 
irna.ir

آغاز صادرات داروی زخم پای دیابتی در اروپا
در مراسم رونمایی از 23 طرح دانش بنیان اعالم شد
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 افزایش تعرفه خدمات 
صدور مجوز ورود ترخیص با سامانه ثبتارش پس از فروش تجهیزات پزشکی 

مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو 

تجهیزات پزشکی  اداره کل  اطالع رسانی  پایگاه 
سازمان غذا و دارو در اطالعیه از افزایش تعرفه خدمات 

پس از فروش تجهیزات پزشکی خبر داد.
کمیسیون  جلسه  در  اطالعیه ای  این  اساس  بر 
قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی که در تاریخ 
5 خرداد 1395 برگزار شده است، تعرفه خدمات پس از 
فروش تجهیزات پزشکی 12درصد افزایش یافته و این 

تعرفه از همین تاریخ قابل اجرا شده  است. 
خدمات  تعرفه های  افزایش  میزان  می شود  یادآور 
پس ازفروش تجهیزات پزشکی هر سال با توجه به نرخ 
تورم و پس از جلسه کمیسیون قیمت گذاری اعالم 
تعرفه های  4صفحه ای  جدول  اساس  بر  می شود.  
روی  بر  که  پزشکی  تجهیزات  خدمات پس از فروش 
صفحه پایگاه اطالع رسانی اداره کل تجهیزات پزشکی 
منتشر شده  است، کمترین دستمزد برای هر ساعت 
به  توجه  با  تجهیزات پزشکی  فنی  متخصص  کار 
رده کاری متخصص و دستگاهی که مورد تعمیر قرار 
می گیرد، 46هزار و 800تومان و بیشترین دستمزد در 

نظر گرفته  شده 166هزار و 800تومان است. 

ورود یونیت، صندلی دندان پزشکی و استریل کننده چینی ممنوع است
اداره کل  دندان پزشکی  تجهیزات  اداره  رییس 
پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  ارزیابی  و  نظارت 
سازمان غذا و دارو  از ممنوعیت ورود هرگونه یونیت 
استریل کننده های  و  دندان پزشکی  صندلی  و 
رومیزی)اتوکالو( ساخت کشور چین به کشور خبر 

داد.
تجهیزات  اداره  رییس  گالبگیران،  مهدی  محمد 
دندان پزشکی  اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات 
و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در گفتگو با 
خبرنگار پایگاه خبری سازمان غذا و دارو دلیل این 

کاال،  واردات  سفارش  ثبت  الکترونیکی  سامانه 
شکل  تدریجی  صورت  به   ۱۳۸۷ سال  ابتدای  از 
 ۱۳۸۸ سال  ماه  اردیبهشت  نوزدهم  از  و   گرفت 
این  در  کرد.  کار  به  شروع  الکترونیکی  صورت  به 
اشخاص  شامل  سفارش  ثبت  متقاضیان   سامانه 
تارنمای  به  مراجعه  با  می توانند  حقوقی  و  حقیقی 
sabtaresh. tpo. ir ثبت نام کنند. اداره کل تجهیزات 
و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از تاریخ طرح ثبت 

و ارتباط با سامانه ثبتارش پیوسته است. 
ملزومات  و  تجهیزات  مدیرکل  بیگلر  محمود  دکتر 
سامانه  به  تجهیزات  اداره کل  پیوستن  از  پزشکی 
ثبتارش خبر داد و گفت: »با پیوستن به طرح ثبت 
و ارتباط با سامانه ثبتارش، دیگر نیاز به ثبت مجدد 
اطالعات رفع شده است و فرآیند صدور مجوز ورود 
دایم   )IRC( آی آر سی  کد  که  کاالهایی  ترخیص  و 
دریافت کرده اند، آسان می شود.«  او از برگزاری دوره 
آموزشی شیوه ثبت مجوز ورود در سامانه ثبتارش برای 
شرکت های تولیدکننده و واردکننده تجهیزات پزشکی 

خبر داد. 
جلسه کمیته بازنگری طرح ثبت تجهیزات و ملزومات 
برگزار شد. در  تیرماه  نیز در روز چهاردهم  پزشکی 
اثین جلسه مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی، 
واردکنندگان  و  بازرگانان  تشکل های  نمایندگان 
تجهیزات پزشکی با اعمال تغییرات در سامانه کدینگ 
و ثبت  آی مد)IMED(برای ارتباط با سامانه ثبتارش 
نظرات  دریافت  برای   )TTAC(وتی تی آی سی

شرکت های تجهیزات پزشکی موافقت کردند. 

و  تجهیزات  ثبت  و  کدینگ  سامانه  اتصال 
کمپانی  ثبت  سامانه  به  پزشکی  ملزومات 

خارجی 
سامانه های  یکپارچه سازی  از  هم چنین  بیگلر  دکتر 
ثبت  و  و ملزومات پزشکی  ثبت تجهیزات  و  کدینگ 
هماهنگ  اطالعات  فرستادن  برای  خارجی  شرکت 
سامانه  و  گمرک   )EPL( ای پی ال سامانه های  به 
داد  خبر  دارو  و  غذا  سازمان   )TTAC( تی تی ای سی
شرکت های  تیرماه،  دوم  و  بیست  روز  »از  گفت:  و 
واردکننده تنها قادر به ثبت کاالهایی هستند که شرکت 
خارجی  شرکت های  ثبت  سامانه  در  آن ها   خارجی 
)import. imed. ir(، ثبت شده باشند. هم چنین این 
کاالها باید از سوی کار شناسان اداره کل تجهیزات تاییدیه 
گرفته باشند.«  به گفته او، شرکت هایی که تاکنون اقدام 
به ثبت یا رفع نقص ثبت شرکت خارجی خود در سامانه 
نکرده اند، باید نسبت به تکمیل این اطالعات اقدام کنند. 
البته این محدودیت، کاالهای تحقیقاتی، فوریتی و مواد 

اولیه خطوط تولید را در برنمی گیرد.
http://imed.ir

تصمیم را حمایت از شرکت های تولیدکننده یونیت و 
صندلی دندان پزشکی و اتوکالو )استریل کننده های 
رومیزی( عنوان کرد و افزود: »این اداره در راستای 

فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سال تولید 
ملی و اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی از سال 91 تاکنون مانع ورود هرگونه یونیت و 
صندلی دندان پزشکی و اتوکالو ساخت کشور چین 

شده  است.«
بازار  در  کاالها  این  عرضه  گالبگیران  گفته  به 
در  و  می شود  محسوب  قاچاق  و  است  غیرقانونی 
صورت  بازرسی و کشف این کاالها با شرکت های 
مراجع  به  افراد  این  و  می شود  برخورد  واردکننده 

قضایی معرفی خواهند شد.
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سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی دومین 
نمایشگاه بین المللی ایران فارما را در شهریورماه سال 
جاری برگزار خواهد کرد. ایران در سال های بعد از 
انقالب اسالمی رشد چشم گیری در حوزه دارو داشته 
است. از این رو یکی از اهداف این نمایشگاه که در 
مصلی تهران برگزار می شود، توسعه صادرات و حضور 

ایران در بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای است. 
صنایع  و  دارو  بین المللی  نمایشگاه  دومین 
بزرگ ترین  از  یکی  به عنوان  )ایران فارما(  وابسته 
گردهمایی های صنعت داروسازی در ایران و خاورمیانه 
از ۲۴ تا۲۶ شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد. 
نشست هم اندیشی این نمایشگاه با حضور سردبیران 
رسانه های تخصصی در روز دوشنبه ۳۱ خردادماه 
اجرایی  میثم کریمی مدیر  برگزار شد.  سال جاری 
این نمایشگاه در این نشست گفت: »این نمایشگاه با 
۱۵هزار متر مربع فضای نمایشگاهی و با حضور بیش 
از ۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی برگزار می شود. با 
توجه به تمایل شرکت های خارجی برای حضور در این 
دوره از نمایشگاه پیش بینی می شود، حدود ۲۵ درصد 
از کل فضای ۱۵ هزار متری نمایشگاه، به شرکت های 

معتبر جهانی اختصاص یابد.« 
از  بیش  از  دارویی  خارجی  شرکت   ۵۷ تاکنون 
آلمان،  بلژیک،  جمله  از  اروپا  اتحادیه  از  ۲۰کشور 
انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، سوییس و هم چنین 
کشورهای آسیایی مانند هند، کره جنوبی و چین در 
دومین نمایشگاه بین المللی دارو، صنایع و خدمات 
کرده اند:  غرفه  درخواست  )ایران فارما(  وابسته 
»بیشتر شرکت های خارجی نام نویسی شده در این 
نمایشگاه شرکت هایی هستند که  برگزاری  از  دوره 
آر اند دی  تجهیزات  بسته بندی،  خطوط  زمینه  در 
)R&D(، کپسول پر کن، دستگاه روکش قرص، اتاق 
تمیز، پرکن های ویال، تولید محصوالت ضدعفونی، 
پاکسازی و استریل، طراحی و ساخت ماشین های 
اتوماتیک و تمام اتوماتیک و ایزوالتور ها و فناوری های 

حفاظتی مشغول به فعالیت هستند.« 
واگذار  نمایشگاه  غرفه های  از  85درصد  تاکنون 
شده است. از این میان کشور ایتالیا با 13 شرکت 

بیشترین میزان مشارکت را با نمایشگاه داشته است. 
به گفته کریمی این نمایشگاه میزبان رؤسای جمهور، 
معاون اول، سفرای برخی از کشور ها هم چنین وزیر 
حضور  با  بود.  خواهد  کره جنوبی  کشور  بهداشت 
از مقامات این کشور ها یک نشست خبری  هریک 
برگزار می شود: »این نمایشگاه در مجموع ۵ هزار 
بازدیدکننده خواهد داشت. همه این بازدیدکنندگان 
باید از قبل برای حضور در نمایشگاه نام نویسی کرده 

باشند.« 
و  داروسازی  صنعت  نوآوری های  آخرین  با  آشنایی 
صنایع وابسته، امکان دستیابی به بازارهای جدید، 
برقراری ارتباط با شرکت های خارجی و امکان عقد 
قرارداد همکاری، معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
میان  فناوری  و  فنی  دانش  تبادل  امکان  ایران،  در 
اهداف  جمله  از  نمایشگاه  در  حاضر  شرکت های 
نمایشگاه  این  »در  است:  نمایشگاه  این  برگزاری 
کارگاه های مختلفی از جمله کارگاه های ویژه انتقال 
دارو،  wto در حوزه  به کشور، نشست های  فناوری 
کارگاه های بازاریابی و فروش و کارگاه های بازآموزی 
برگزار  سالمت  حوزه  تخصصی  رشته های  تمام  در 

می شود.«
تمهیدات  نمایشگاه  مسؤوالن  کریمی  گفته  به 
نمایشگاه  این  در  تخصصی  نشریات  برای  ویژه ای 
اندیشیده اند. این امکانات برای نخستین بار است که 
در اختیار نمایندگان رسانه ها در چنین نمایشگاه هایی 
قرار می گیرد: »بخشی از فضای نمایشگاه به نشریات 
و رسانه های تخصصی، اختصاص داده شده است. 
و  )ایران فارما(  در  حضور  به  تمایل  که  رسانه هایی 
پوشش خبری این رویداد را داشته باشند به دبیرخانه 
نمایشگاه تقاضای خود را ارایه می کنند. پس از بررسی 
تقاضاها فضایی 6 متری با یک کانتر و صندلی در 
اختیار آن ها داده خواهد شد. ضمن اینکه اینترنت 
و  نشریات  که  است  غرفه ها  تمام  دراختیار  رایگان 
رسانه ها نیز می توانند از آن استفاده کنند. نشریاتی 
که عالقمند به داشتن غرفه هایی بزرگ تر و مجهزتر 
هستند، می توانند با 50 درصد تخفیف از این غرفه ها 

بهرمند شوند.« 

هدف ایران فارما، توسعه صادرات دارو 
در بازارهای جهانی است 

در نشست هم اندیشی دومین نمایشگاه 
بین المللی ایران فارما مطرح شد 

ذخیره  کرد  اعالم  خون  انتقال  سازمان  رییس 
روزانه  برابر مصرف  خون کشور در حال حاضر ۱۱ 
بیمارستان ها است. بنا بر گفته او هیچ بیمارستانی با 

مشکل کمبود خون مواجه نیست.  
به گفته دکتر علی اکبر پورفتح الله، رییس سازمان 
انتقال خون، با بیان این مطلب که ۱۱ هزار واحد گلبول 
تهران وجود  انتقال خون  در سازمان  و پالکت  قرمز 
دارد: »این تعداد، ۱۱ برابر مصرف بیمارستان های 
تهران است. از ابتدای ماه رمضان تا کنون ۱۹ هزار 
واحد اهداکننده در سراسر کشور مراجعه کرده و خون 
اهدا کرده اند. در بسیاری از استان ها واحدهای سیار 
در شب های قدر مستقر شدند. ما بعد از افطار به دلیل 
قرار گرفتن ماه رمضان در فصل تابستان فرصت زیادی 
نداریم اما با مراجعه اهداکنندگان ذخیره خوبی در 
زمینه خون به دست آورده ایم. اکنون مشکل کمبود 

خون در هیچ بیمارستانی نداریم.« 
اهدای پالکت با روش مستقیم انجام می شود

 »مصرف پالکت در دنیا در حال افزایش است و بر 
اساس آخرین آمار سازمان جهانی به دلیل سالمندی 
و افزایش بیماری های بدخیم از دهه پنجم زندگی 
به بعد، این نیاز روند صعودی دارد.« رییس سازمان 
داد:  ادامه  مطلب  این  بیان  با  کشور،  خون  انتقال 
»میزان مصرف پالکت از ۳۰۰ هزار در ۵ سال گذشته 
به یک میلیون بار پالکت رسیده است. با روش های 

سنتی امکان تأمین این حجم پالکت وجود ندارد.«  
به گفته او سازمان انتقال خون به دنبال روش مستقیم 
اهدای پالکت رفته است: »در مرکز جامع اهدا این 
اتفاق رخ خواهد داد. اهداکنندگان مستقیمًا اهدای 
پالکت را انجام خواهند داد. هیچ خطری آنان را تهدید 
نمی کند و حجم پالکتی که دریافت می شود ۶ برابر 
پالکتی است که به روش قدیم تهیه می شد. این روش 
جدید، دوز درمان کامل را برای بیماران فراهم می کند و 

بیماران در معرض، یک دهنده قرار می گیرند.« 
http://www.irna.ir

ذخیره خون، 11 برابر 
مصرف بیمارستان ها است 

رییس سازمان انتقال خون
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ملزومات  و  تجهیزات  ارزیابی  و  نظارت  کل  مدیر 
در  پزشکی  تجهیزات  صادرات  افزایش  از  پزشکی 
سال جاری خبر داد. او هم چنین در ادامه از کنترل 
کیفیت تجهیزات پزشکی، حمایت از تولید داخلی و 
افزایش نظارت بر تجهیزات پزشکی برای جلوگیری 

از ورود کاالی قاچاق به داخل کشور سخن گفت. 
برنامه های  از  پزشکی  تجهیزات  صادرات  افزایش 
این  صادرات  برای  است.  دارو  و  غذا  سازمان 
گفته  به  دارد.  باالیی  اهمیت  کیفیت  محصوالت، 
محمود بیگلر، کیفیت تجهیزات و ملزومات پزشکی 
تولید داخل، مورد تأیید سازمان غذا و دارو است. از 
این رو قرار است که محصوالت باکیفیت تولید داخل، 
به کشورهای منطقه مانند عراق، مالزی و کشورهای 
آلمان،  مانند  اروپایی  کشورهای  و  میانه  آسیای 
اسپانیا و ایتالیا صادر شوند: »اگرچه ابتدا میزان 
صادرات تجهیزات پزشکی به علت محدودیت هایی 
که در شرایط خاص با آن روبه رو شدیم، کم بود اما 
اکنون میزان رشد صادرات رسمی و ثبت شده این 
قابل  مقدار  به  قبل  سال های  به  نسبت  تجهیزات 

توجهی افزایش یافته است.« 
باالی  رشد  راستای  در  مسؤوالن  پیش بینی  از  او 
سال  در  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  صادرات 

و  منطقه  موقعیت کشور، وضعیت  دلیل  به  جاری 
رضایت مندی کشورهای منطقه از کیفیت تجهیزات 
پزشکی ایرانی خبر داد و  درباره اقدامات صورت 
گرفته برای حمایت بیشتر از تولید داخل تجهیزات 
و ملزومات پزشکی گفت: »بعد از اجرای طرح تحول 
نظام سالمت به دلیل سیاست های حمایتی وزارت 
بهداشت برای استفاده از تجهیزات پزشکی داخلی، 
رشد تولیدات داخلی در این حوزه افزایش یافته و 
تمایل افراد به احداث واحد تولیدی در این حوزه 
احداث  مجوز  درخواست  آمار  است.  شده  بیشتر 
پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  تولیدی  واحدهای 
بیانگر آن است که بازار تجهیزات پزشکی داخلی نیز 

بازاری رو به رشد است.« 

اکنون سهم تولیدکنندگان داخلی در بازارتجهیزات 
پزشکی ۴۰ درصد است و این رقم درپایان برنامه 
از  یکی  برسد.  درصد   ۶۰ به  باید  توسعه  ششم 
پزشکی  تجهیزات  اداره کل  حمایتی  برنامه های 
داخل،  تولیدات  که  حوزه هایی  در  که  است  این 
پاسخگوی نیاز کشور بوده است، از تولیدات داخل 
تولیدات  از  استفاده شده است: »برنامه حمایتی 
داخل در حوزه تجهیزات پزشکی در چند بخش اجرا 
 خواهد شد. یکی از آن ها ایجاد محدودیت در واردات 
کاالهایی است که مشابه تولید داخل آن ها در کشور 
وجود دارد. بر این اساس ورود کاالهای مشابه تولید 
داخل که کیفیت پایین تر یا مشابه نسبت به تولیدات 
داخل دارند را محدود  می کنیم و اجازه ورود به آن ها 

نمی دهیم.« 
»کنترل  افزود:  کشور  پزشکی  تجهیزات  مدیرکل 
و  داخلی  مصرف  برای  پزشکی  تجهیزات  کیفیت 
نمونه برداری  از  پس  اگر  می شود.  انجام  صادرات 
کیفیت  با  کاالیی  تولیدکننده ای  عرضه،  سطح  از 
پایین ارایه دهد، از توزیع آن ها جلوگیری می شود. 
مشکالت  الزم  بررسی های  از  پس  هم چنین 
تجهیزات پزشکی را شناسایی می کنیم و به ارتقای 

کیفیت آن کاال کمک خواهیم کرد.« 

میزان صادرات تجهیزات پزشکی رو به رشد است

مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سالمت 
از حذف یکی از دفترچه های افراد دارای دو یا چند 
دفترچه بیمه در سال جاری خبر داد. او هم چنین 
گفت که تکلیف شیوه دریافت حق بیمه از دارندگان 
به  و  است  شده  مشخص  همگانی  سالمت  بیمه 

زودی اعالم خواهد شد. 
در دوسال گذشته بیش از ۱۱ میلیون نفر در پوشش 
میان  این  از  گرفتند.  قرار  همگانی  سالمت  بیمه 
حاشیه نشین  بیمه شده  افراد  ۸۰درصد  از  بیش 
توسعه  معاون  پاشا  عباس  بودند.  کالن شهر ها 
مدیریت و منابع سازمان بیمه سالمت گفت: »حق 
بیمه این گروه از بیمه شدگان برای یک سال اول از 

سوی دولت تقبل شد اما برای ادامه آن، کارهای 
برای  فرمولی  به  تا  بود  انجام  کار شناسی در حال 
دفترچه ها  این  دارندگان  از  بیمه  حق  دریافت 
برسیم. این امر محقق شده است و شیوه دریافت 
حق بیمه در کمتر از یک ماه آینده مشخص خواهد 

شد.« 
یکی از نگرانی ها در موضوع بیمه سالمت، ناتوانی 
در پرداخت ها از سوی افراد کم توان است. پاشا در 
این باره تأکید کرد خدمات بیمه سالمت همگانی 
برای اقشار نیازمند هم چنان به صورت رایگان ارایه 

خواهد شد. 
به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه 

از برنامه های در دست اقدام  سالمت، یکی دیگر 
هم پوشانی های  حذف  سالمت،  بیمه  سازمان 
هزینه ها  کنترل  به  هم چنین  او  است.  بیمه ای 
به عنوان اولویت سازمان بیمه سالمت اشاره کرد و 
گفت: »نظام ارجاع و سطح بندی خدمات پزشکی، 
شیوه نامه ها  ابالغ  و  الکترونیک  پرونده  استقرار 
را از طریق وزارت بهداشت، بازنگری کتاب ارزش 
و  بیمه  عالی  شورای  طریق  از  را  خدمات  نسبی 
بالینی را از سوی همکاران خود در  سیاست های 
هزینه ها  کنترل  منظور  به  سالمت  بیمه  سازمان 

پیگیری می کنیم.« 
http://www.isna.ir

شیوه دریافت »حق بیمه« از دارندگان دفترچه سالمت مشخص شد 
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سالمت 
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نظارت برتجهیزات پزشکی تشدیدمی شود 
هرچه نظارت قوی شود، مسیر کاالهای قاچاق و 
تقلبی نا امن تر خواهد شد. نظارت می تواند با مبارزه 
با قاچاق به تولید کمک کند و از سوی دیگر نظارت ها 
وارداتی  پزشکی  تجهیزات  اقالم  می شود  موجب 
و  بیمار  سوی  از  صددرصدی  اطمینان  ضریب  با 
کرد:  تأکید  بیگلر  محمود  شود.  مصرف  پزشک 
»نظارت، بسیار مهم و موضوعی حاکمیتی است. 
بنابراین الزم است کنترل و نظارت های دقیقی بر 
فرآورده های سالمت محور انجام شود. نبود نظارت 
بر بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی می تواند بستر 
را برای ورود تقلبات و قاچاق در این عرصه هموار و 

سالمت را تهدید کند.«

و  توزیع  شرکت  هزار   ۶ حدود  فعالیت 
عرضه تجهیزات پزشکی در کشور 

به گفته مدیرکل تجهیزات پزشکی،بالغ بر 5600 واحد 
توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور، 
شناسایی و ثبت شده است: »امیدواریم با طرحی که 
در دست برنامه ریزی است، از توان اصناف استفاده 
و نظارت ها را در سطح عرضه تقویت کنیم. توزیع و 
عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی از راه شرکت ها و 
اصناف، انجام می شود. شرکت ها برای فروش عمده، 
ملزومات  و  تجهیزات  اداره کل  از  را  الزم  مجوزهای 
پزشکی دریافت می کنند. حتی ناظران سازمان غذا و 

دارو در این شرکت ها حضوری فعال دارند.« 

به گفته او، این سازمان برای توزیع و عرضه تجهیزات 
پزشکی با اصناف هماهنگی های الزم را انجام داده 
تا بتواند نظارت ها را بر مراکزی که از طریق اصناف 
در حال فعالیت هستند، تقویت کند و با مراکز بدون 
مجوز برخورد جدی داشته باشد: »1500 شرکت 
به صورت کالن توزیع و عرضه را در کشور در اختیار 
دارند. خرده فروشی ها بیشتر کسانی هستند که از 

اصناف مجوز دارند.« 

سامانه جدید گمرک و تجهیزات پزشکی به 
در بسته خورد

تجهیزات  و  اقالم  برخی  معطل ماندن  موضوع 
پزشکی در گمرک، بحثی جدی است که نارضایتی 
زمینه  این  در  است.  داشته  پی  در  را  زیادی  افراد 
سازمان های  برخی  و  گمرک  در  که  جدید  سامانه 
همکار گمرک، راه افتاده دچار مشکالتی شد. به 
قطع شدن  جدی،  مشکالت  از  یکی  بیگلر  گفته 
سامانه های گمرک و سازمان هایی است که باید با 
گمرک همکاری کنند: »هم چنین یکی از موضوعات 
را  خودش  زیرمجموعه های  گمرک  که  است  این 
توجیه نکرده است. به طوری که در گمرک های بزرگ 
مانند امام خمینی )ره( کار با سامانه جدید عملیاتی 
شد اما در گمرکات کوچک هنوز این سامانه عملیاتی 
نشد. فرایند آن نیز به گمرکات کوچک منتقل نشده 
است. هم چنین عملیات اجرایی سامانه در گمرکات 
استان های مختلف دچار ناهماهنگی شده است.« 

ملزومات  و  تجهیزات  ارزیابی  و  نظارت  کل  مدیر 
بر این که اگر  تأکید  با  پزشکی سازمان غذا و دارو 
از اول تا آخر این کار به صورت هم زمان اجرا شود، 
می تواند سرعت و دقت را افزایش دهد، گفت: »باید 
توجه کرد که در آغاز هر اقدامی مشکالتی وجود 
تولیدکنندگان  و  واردکنندگان  درباره  البته  دارد. 
تجهیزات پزشکی نیز چنین مشکالتی وجود دارد. ما 
برخی از این مشکالت را به طور روزانه رفع می کنیم. 
در عین حال، رفع برخی از این مشکالت در اختیار 
سازمان های بیرون از سازمان غذا و دارو و اداره کل 

تجهیزات پزشکی است که باید با ما همراه شوند.« 
بیگلر افزود: »البته در مواردی که کاالیی فوریتی 
است با همکاری گمرک می توانیم آن را به صورت 
کاالهای  شامل  اقالم  این  کنیم.  ترخیص  سریع 
پزشکی فاسدشدنی مانند کیت های آزمایشگاهی 
که  پزشکی  کاالهای  اساس  این  بر  است.  قلبی  و 
به مدت دو هفته تا یک ماه در گمرک می مانند یا 
فوریت  که  هستند  مواردی  یا  هستند  سرمایه ای 
باید  نظر  مورد  کاالی  نیز  موارد  برخی  در  ندارند. 
و  شرکت  فنی  اطالعات  و  کند  طی  را  مسیری 
محصول، در سامانه بارگذاری شوند. بنابراین برخی 
از  برخی  هنوز  و  است  نوع  این  از  ما  مشکالت  از 
آموزش ها در این زمینه کامل نشده است تا بتواند 
اطالعات را به صورت کامل وارد سامانه کنند تا برای 

گمرک نیز آن محموله قابل شناسایی شود.«
http://www.isna.ir

رییس و اعضای هیأت رییسه کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای اسالمی در دور دهم مشخص 

شدند. 
کمیسیون  رییس  به عنوان  رای  با ۱۳  نوبخت  علی 
اساس  این  بر  شد.  انتخاب  درمان  و  بهداشت 
سیدمرتضی خاتمی و محمدحسین قربانی به ترتیب با 
۱۸ رأی و ۱۶ رأی به عنوان نایب رییس اول و نایب رییس 
دوم انتخاب شدند. یعقوب شیویاری و بشیر خالقی نیز 
به ترتیب با ۲۲ رأی و ۱۱ رأی به عنوان منشی اول و دوم 
انتخاب شدند، هم چنین محمدنعیم امینی فرد نیز با 
۱۶ رأی به عنوان سخنگوی این کمیسیون برگزیده شد. 
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی عبارت از مسعود پزشکیان، بشیر خالقی، 

سیامک مره صدق، یعقوب شیویاری، بهروز بنیادی، 
منوچهر  یوسفی،  همایون  سروش،  ابوالفضل 
جمالی سوسفی، محمدحسین قربانی، محمد نعیم 
امینی فرد، علی نوبخت حقیقی، حسینعلی شهریاری، 
رنجبرزاده،  اکبر  عابدی،  حیدرعلی  همتی،  احمد 

حمزه ای،  احمد  خاتمی،  سیدمرتضی  ترکی،  اکبر 
امیرحسین  پوربافرانی،  همایون هاشمی، عباسعلی 
قاضی زاده هاشمی، محسن علیجانی زمانی وذبیح 

نیکفر لیالستانی هستند. 
http://www.mehrnews.com

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم انتخاب شد
با مشخص شدن اعضای هیأت رییسه
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سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از نهادهای 
تأثیرگذار در درمان و سالمت مردم شناخته می شود. 
تأمین اجتماعی اعالم کرد  معاون درمان سازمان 
مسیر  در  امید  و  تدبیر  دولت  در  سازمان  این  که 
زیرا  است  گرفته  قرار  خود  خدمت رسانی  واقعی 
تأمین اجتماعی سازمانی است که امنیت، خدمات 
و رفاه اجتماعی را برای جامعه هدف دنبال می کند. 
معارفه  و  تودیع  آیین  در  همتی  محمد  علی  دکتر 
که  ایالم  استان  اجتماعی  تأمین  درمان  مدیران 
در روز سی ام خرداد برگزار شد، با بیان این مطلب 
درمان  بخش  در  تأمین اجتماعی  »سازمان  گفت: 
بزرگ ترین خریدار درمان در کشور و طرف قرارداد 
دومین  سازمان  این  است.  درمانی  مراکز  تمام 
تولیدکننده خدمات درمانی با 80 بیمارستان و 27۵ 
مرکز درمانی سرپایی، هفت هزار و ۵00 پزشک و ۴۵ 

هزار نیروی انسانی است.« 
سالمت،  نظام  تحول  طرح  در  مشکالت  از  یکی 
پرداخت های بیمه است. این موضوع گالیه تعدادی 
از مدیران و مسؤوالن را به دنبال داشته است. او در 
این باره گفت: »اجرای طرح تحول نظام سالمت، 
یکی از نقاط قوت حوزه درمان دولت یازدهم است. 
اگر چه پرداخت های بیمه ای به وزارت بهداشت به 
تأخیر افتاد اما با کمک بانک رفاه و دیگر معاونت ها 
از جمله معاونت اقتصادی در تالشیم پرداخت های 
بیمه ای به این وزارتخانه بهتر انجام شود. سازمان 

تأمین اجتماعی در دولت یازدهم به مسیر اصلی و 
به  صادقانه  خدمات رسانی  همان  که    خود  واقعی 

مردم و بیمه شدگان است بازگشت.« 
تأمین  بیمارستان های  همه  همتی  دکتر  گفته  به 
و  درمانی  مناسب  تجهیزات  دارای  اجتماعی 
خدماتی هستند: »در چند سال گذشته معادل 10 
سال گذشته تجهیزات در اختیار آن ها قرار گرفته 
است. بیشتر این خدمات در بخش ناوگان آمبوالنس، 
تجهیزات پزشکی، هتلینگ بیمارستان ها و توسعه 
سطح بندی  اساس  بر  مراکز  فیزیکی  فضاهای 

خدمات درمانی بوده است.« 
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی از راه اندازی 
و خرید بیش از ۸۰ تخت ویژه در بخش های مختلف 
آی سی یو، سی سی یو، مراقبت مادران و کودکان در 
سطح ۸۰ بیمارستان و مرکزدرمانی تأمین اجتماعی 

در سراسر کشور خبرداد. 

۴۱ میلیون ایرانی از خدمات بیمه تأمین 
اجتماعی برخوردارند 

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی 
نیز در این مراسم گفت: »تأمین اجتماعی به عنوان 
عظیم ترین سازمان بیمه ای کشور، ۴1 میلیون نفر از 
جمعیت کشور را زیر پوشش خدمات خود دارد. این 
سازمان عالوه بر 70 هزار همکار در حوزه بیمه و درمان، 
سه میلیون مستمری بگیر و بازنشسته در سطح کشور 
دارد که بسیاری از ملزومات زندگی آن ها توسط این 
سازمان تأمین می شود.«  این سازمان در سال گذشته 
هر ماه بیش از ۴2 هزار میلیارد ریال هزینه تجهیزات 
منابع داشته در حالی که دولت برای پرداخت یارانه به 
ایرانیان هر ماه نزدیک به 3۵ هزار میلیارد ریال هزینه 
می کند. به گفته او در دولت تدبیر و امید میزان افزایش 
حقوق در سه سال گذشته هر سال باال تر از نرخ رشد تورم 
بوده است. بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان 
نیز خدمات درمانی مورد نیاز را از طریق 80 بیمارستان 
و ۲۷۵ مرکز درمانی فعال در بخش درمان مستقیم 
به صورت رایگان و در ۴۵ هزار مرکز درمانی و تشخیصی 
طرف قرارداد نیز با پرداخت بخشی از هزینه  ها دریافت 
می کنند: »این سازمان با اتکا به ظرفیت و توان مندی 
خود با همراهی جامعه کارفرمایی کشور و نهادهای 
به  30هزارمیلیاردریال  ماه  هر  توانست  کارگری 

مستمری بگیران پرداخت کند.« 
http://www.tamin.ir

تأمین اجتماعی در دولت یازدهم در مسیر واقعی خدمت رسانی قرار دارد
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی

برپایه توافق تهران و مسکو، یک کارخانه داروسازی به 
صورت مشترک با روسیه برای ساخت داروهای مختلف 
از جمله داروهای ویژه بیماری های سخت درمان در 

ایران راه اندازی می شود. 
دیمیتری ماروزوف مدیر کل شرکت بیوکاد در این باره 
گفت: »شرکت روسی فناوری های مربوطه به تولید و 
چرخه آن را واگذار کرده است و ایرانیان نقش سهامدار 
را ایفا می کنند. بنا به اعالم شرکت بیوکاد، قرار داد 
مربوط به راه اندازی واحد تولیدی مشترک داروسازی 

با ایران، در مرحله امضا قرار دارد.« 
تولیدکننده  روسیه،  زیست فناوری  شرکت  بیوکاد 

داروهایی برای درمان سرطان خون، بیماری های زنان 
و اعصاب و هم چنین امراض عفونی معرفی شده که 
دفترها و نمایندگی هایی در آمریکا، برزیل، چین، هند، 

سنگاپور و بسیاری از کشور های دیگر دارد. 
از  یکی  پتروواکس  که  شد  اعالم  نیز  این  از  پیش 
حوزه های  در  روسیه  کارخانه های  پیشرفته ترین 
واکسن،  و  زیست دارو  نوآورانه،  داروهای  تولید 
واکسن های  مشترک  تولید  واحد  راه اندازی  برنامه 
ضدآنفلوآنزا و هپاتیت ب را با طرف ایرانی خود نهایی 

کرده است. 
پیاده سازی ۱۰۰درصدی فناوری تولید در این حوزه 

پس از مکان یابی و همراهی تا دریافت گواهینامه های 
الزامی تایید وزارت بهداشت ایران برای عرضه در بازار 

جزو برنامه های همکاری ایران و روسیه است. 
پترو و اکس  شرکت  رییس  آرخانگلسکایا  یلنا  خانم 
در این باره گفته است: »توافق انتقال فناوری تولید 
برای  دارو  تولید  بی  و  هپاتیت  ویروس  ضد  واکسن 
ایرانی  طرف های  با  نیز  مفصلی  روماتیسم  معالجه 
امضا شده است. در صورت اجرای موفقیت آمیز این 
دو قرارداد، حاضر به همکاری در تولید دیگر دارو ها نیز 

هستیم.«
http://www.irna.ir

روسیه و ایران کارخانه مشترک دارویی راه اندازی می کنند
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رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر 
از توافق شهرداری تهران و وزارت بهداشت،  تهران 
درمان و آموزش پزشکی برای جمع آوری پسماندهای 

بیمارستانی خبر داد. 
دویست و هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر 
در روز سه شنبه، هشتم تیرماه برگزار شد. در این 
جلسه  الیحه »اصالحیه مصوبه تعیین بهای خدمات 
و چگونگی نظارت بر جمع آوری و دفع پسماندهای 
ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر تهران« 
بررسی شد. علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و 
بودجه شورای اسالمی شهر تهران، در این جلساتی 
با وزارت بهداشت در این باره برگزار شده شد،  که 
وزارت  و  شهری  »مدیریت  گفت:  او  کرد.  اشاره 
بهداشت درباره قیمت جمع آوری و دفن بهداشتی 
توافق  به  سال ها  از  بعد  بیمارستانی  پسماندهای 

رسیدند.«

دبیر با تأکید بر ضرورت شست وشوی مخازن زباله 
از تحویل مخزن های بیمارستانی بعد  بیمارستانی 
از تخلیه شست وشو شده به بیمارستان طبق تعهد 
انجام شده تأکید کرد و پایبندی به این تعهد را ضروری 

عنوان کرد. 

پسماندهای  برای  بهداشتی  دفع  سلول 
پزشکی، احداث می شود 

رییس کمیته محیط زیست شورای  محمد حقانی 
اسالمی شهر تهران نیز با بیان این که با کلیات الیحه 
اصالح مصوبه تعیین بهای خدمات و چگونگی نظارت 
بر جمع آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی 
و کشاورزی در شهر تهران موافق هستیم افزود: »در این 
الیحه پیش بینی احداث سلول دفع بهداشتی برای 
پسماندهای پزشکی طراحی شده است. احداث این 
سلول مشروط بر این است که زباله سوز تا پایان سال 

۹۶ راه اندازی شود.« در نهایت اعضای شورای شهر 
تهران الیحه »اصالحیه مصوبه تعیین بهای خدمات و 
چگونگی نظارت بر جمع آوری و دفع پسماندهای ویژه 
پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر تهران« را تصویب 
کردند. بر اساس مصوبه اعضای شورای شهر هزینه 
جمع آوری و حمل پسماندهای صنعتی و کشاورزی 
به ازای هر کیلوگرم یک هزار و ۳۰۰ ریال، پسماندهای 
پزشکی بی خطر شده به ازای هر کیلوگرم یک هزار و 
۷۰۰ ریال، هزینه دفن پسماندهای ویژه پزشکی در 
سلول های دفن بهداشتی به ازای هر کیلو چهار هزار 

ریال، محاسبه و دریافت می شود. 
بر اساس این مصوبه شهرداری تهران موظف شد تا هر 
شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود در این زمینه را به 
شورای شهر تهران، وزارت بهداشت و درمان و سازمان 

محیط زیست ارایه کند.
http://www.irna.ir

شهرداری تهران و وزارت بهداشت برای جمع آوری پسماندهای بیمارستانی توافق کردند

انتخابات هیأت مدیره و انجمن متخصصان تجهیزات 
پزشکی در محل دفتر انجمن و با حضور اعضای اصلی 
برگزار شد. این دومین انتخابات هیأت مدیره این تشکل 
اتنخابات، دکتر زهرا محمدی دوباره  این  است. در 

به عنوان رییس هیأت مدیره این انجمن انتخاب شد. 
انتخابات هیأت مدیره انجمن متخصصان تجهیزات 
پزشکی کشور که در روز دوازدهم خرداد ماه برگزار شد و 
مهندس احمد مسلمی، دکتر زهرا محمدی و مهندس 
امیرحسین مهدی زاده با تعداد رأی برابر، مهندس 
شهریار ارسیلو، مهندس روح الله مزینانی، مهندس 
سید آصف مهدوی اردکانی، مهندس محمدمهدی 
عالء الدین، مهندس محمد طهماسبی و مهندس رضا 
به ترتیب آرا به عنوان اعضا هیأت مدیره انتخاب شدند. 
هم چنین دکتر سیدحسین موسوی به عنوان بازرس 
عضو  به عنوان  نیز  فرحزاد  علی  مهندس  و  انجمن 

علی البدل هیأت مدیره انتخاب شدند. 
در اولین جلسه هیأت مدیره که روز چهارشتبه 19 
خردادماه برگزار شد ارکان اصلی از میان اعضای هیأت 
مدیره انتخاب شدند. در این جلسه دکتر زهرا محمدی 
امیرحسین  رییس هیأت مدیره، مهندس  به عنوان 
احمد  مهندس  رییس،  نایب  به عنوان  مهدی زاده 
مسلمی به عنوان دبیر و مهندس سیدآصف مهدوی 

اردکانی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. 
به گفته مهندس احمد مسلمی، دبیر هیأت مدیره 
انجمن متخصصان تجهیزات پزشکی کشور، اعضای 
هیأت مدیره جدید فعالیت خود را برای پیشبرد اهداف 
آغاز کرده اند. او از دیدار با دکترمحمود بیگلر رییس 
دوشنبه  روز  در  کشور  پزشکی  تجهیزات  اداره کل 
درباره  دیدار  این  »در  و گفت:  داد  24 خرداد خبر 
تجهیزات  اداره کل  با  انجمن  بیشتر  همکاری های 

پزشکی در راستای رشد این بخش گفت و گو شد.« 
انجمن صنفی متخصصان تجهیزات پزشکی کشور 
یک تشکل صنفی و تخصصی است که در سال 1391 
راه اندازی شد. این انجمن بر آن است تا با تکیه بر 
سرمایه های ارزشمند متخصصان تجهیزات پزشکـی 
و با بهره مندی از استعدادها و دانش اعضا و تعامل 
سازنده با نهادهای تصمیم گیرنده،  به ارایه خدمات 
بپردازد:  مناسب در حوزه تجهیزات پزشکی کشور 
»مهم ترین هدف ما تشکیل سازمان نظام مهندسی 
پزشکی در کشور است. این انجمن به عنوان یک بازوی 
و هم چنین  پزشکی  تجهیزات  اداره کل  برای  قوی 

وزارت بهداشت عمل می کند.« 
بررسی و ارایه راه حل و پیشنهاد برای رفع مشکالت 
از  دفاع  پزشکی،  تجهیزات  حوزه  فعاالن  صنفی 

حقوق صنفی و رفاهی متخصصان و اعضای انجمن، 
مشاوره و ارایه پیشنهاد و طرح و برنامه برای شکل دهی 
تصمیمات کالن و راهبردی حوزه تجهیزات پزشکی به 
مسؤوالن و دستگاه های مسؤول، ارتقا سطح علمی و 
آموزشی و تجربی افراد فعال در حوزه تجهیزات پزشکی 
و تحقیقاتی  با مؤسسات علمی  از طریق همکاری 
مرتبط، از اهداف این انجمن است. هم چنین اجرای 
مرتبط  کاربردی  و  پژوهشی  تحقیقاتی،  برنامه های 
با حوزه تجهیزات پزشکی و تالش برای ارتقا سطح 
کیفی این صنعت، همکاری و تعامل در فراهم آوردن 
دانش آموختگان  برای  اشتغال  جدید  فرصت های 
تجهیزات پزشکی، ارایه خدمات تخصصی، نظارتی، 
مشاوره ای  و کنترلی در زمینه تجهیزات پزشکی و 
نیازهای  تأمین  و  سالمت  حوزه  فناوری های  دیگر 
امور  و مراکز، پذیرش  تجهیزات پزشکی سازمان ها 
فنی و تخصصی دعاوی مرتبط با حوزه تجهیزات و ارایه 
نظرات کارشناسی تخصصی برای حل اختالفات و 
مشکالت، ارزیابی فناوری سالمت و تالش برای ارتقا 
تجهیزات  نوین  و  رایج  فناوری های  سطح  توسعه  و 
و  اطالعات  فناوری های  توسعه  و  ایجاد  پزشکی، 
کاربردی کردن آن ها در حوزه سالمت کشور از اهداف 

دیگر این انجمن است. 

انتخاب هیأت مدیره جدید انجمن متخصصان تجهیزات پزشکی کشور 
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خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی امتیازبندی می شود

2هزارمیلیاردتومان؛ بدهی 18ماهه وزارت بهداشت به شرکت ها

رییس اداره  مهندسی و نگهداری تجهیزات 
و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو درباره 
سوی  از  پس از فروش  خدمات  ارایه  شیوه 
شرکت های تجهیزات پزشکی گفت: »اگر 
خدمات پس از فروش کافی، ایمن و سریع 

نباشد مانع فعالیت شرکت ها می شویم.«
خدمات  ارایه  شیوه  عظیم زاده  حسین 
پس از فروش از سوی شرکت های تجهیزات 
پزشکی را یکی از مهم ترین مسایل مربوط 
به خرید تجهیزات پزشکی عنوان کرد و آن را 
یکی از منابع قابل توجه درآمد شرکت های 

تولیدکننده و واردکننده تجهیزات پزشکی دانست.
او با انتقاد از شرکت هایی که با عناوین دهان پرکنی 
صورت  به  پزشکی،  تجهیزات  کالیبراسیون  مانند 
دوره ای مبالغی را از مراکز درمانی مطالبه می کنند و 
شرایط ویژه ای را برای ارایه خدمات قرار داده اند،گفت: 
شده  است  مشاهده  مواقع  برخی  در  »متاسفانه 
خدمات  همین  حتی  واردکنندگان  از  تعدادی  که 
گران قیمت را هم از  مشتریان خود دریغ کرده اند و 

پول  بود  داده  وعده  بهداشت  وزارت  که  حالی  در 
در مدت 45روز  پزشکی   و دستگاه های  تجهیزات 
دوره  اما  شود  پرداخت  شرکت ها  به  خرید  از  پس 
بستانکاری  بسیاری از شرکت های تجهیزات پزشکی 
به 18 ماه می رسد و هنوز نتوانسته اند بستانکاری 

500میلیاردتومانی خود را دریافت کنند.
انجمن  و  پزشکی  تجهیزات  بازرگان  اتحادیه 
شرکت های مهندسی پزشکی ایران در نامه مشترکی 
به رسول دیناروند رییس سازمان غذاودارو، خواستار 
پرداخت بدهی بیمارستان ها به شرکت های تجهیزات 

پزشکی شدند.
این دو تشکل صنفی در نامه خود، درخواست های 
چندین باره برای تدبیر و چاره اندیشی درباره پرداخت 
بهای کاالهای حیاتی در زمان مناسب را یادآور شده اند 
و با اشاره به اهمیت جلوگیری از روندی که به توقف 
تامین کاال می انجامد، از طوالنی شدن بازپرداخت 

بدهی شرکت ها از 11 تا 18 ماه انتقاد کرده اند.

مصرف کننده تجهیزات پزشکی را با مشکالتی مانند 
نبود قطعات یدکی تجهیزات پزشکی مواجه کرده اند.«
و  تجهیزات  نگهداری  و  مهندسی  اداره   رییس 
خدمات  اریه  دارو  و  غذا  سازمان  ملزومات پزشکی 
و  واردکننده  تولیدکننده،  مسؤولیت  را  پس ازفروش 
نماینده قانونی آنها دانست و اعالم کرد: »درصورت 
از  خریداری شده  کاالهای  صاحبان  راضی نبودن 
انجام شایسته خدمات پس از فروش، این اداره کل 

نامه، فهرست مطالبات 80 شرکت  این  پیوست  به 
اداره کل  در  ثبت شده  شرکت   7300 مجموع  از 
تجهیزات پزشکی، به مبلغ 5،164،026،713،920 
ریال ]بیش از 500میلیاردتومان[ برای رییس سازمان 
آن  بازپرداخت  برای  تا  شده  فرستاده  غذاودارو 
تصمیم گیری شود. در این نامه نوشتته شده است: 
شرکت های]تجهیزات  از  بی شماری  تعداد  »طلب 
دیگر  و  دندان پزشکی  و  آزمایشگاهی  پزشکی[، 
است  نگرفته  قرار  تقدیمی  لیست  جزء  شرکت ها 
شرکت ها  طلب  رقم  منطقی،  محاسبه  با  که 
با  ]برابر  20،000،000،000،000ریال  از  بیش 

دوهزارمیلیارتوان[ برآورد می شود.«
یا  پایان  خواستار پرداخت تمام طلب  نامه در  این 
و  اولویت ها  به  توجه  با  شرکت ها  طلب  از  بخشی 
شده  این کار  برای  جداگانه  بودجه ای  تخصیص 
است. هم چنین از رییس سازمان غذاودارو خواسته 
بهای  پرداخت  درباره  صریح  و  سریع  دستوری  که 

نسبت به اعالم فراخوان برای تایید و معرفی 
اشخاص حقوقی مجاز به انجام این خدمات 
اقدام خواهد کرد. ضمن آن که  موضوع را تا 
هنگام برطرف شدن همه شکایات و جبران ضرر 
و ارایه رضایت نامه مکتوب، پیگیری می کند و تا 
قبل از موافقت کمیته فنی از فعالیت آن شرکت 

جلوگیری خواهد کرد.«
او هم چنین از ارزیابی کمی و امتیازبندی شیوه 
ارایه خدمات پس ازفروش این شرکت ها با هدف 
ارایه بهتر خدمات  ایجاد رقابت سازنده برای 
پس ازفروش و ارتقا سطح کیفی خدمات، خبر 

داد.
تجهیزات  بر  نظارت  اداره کل  در  مسؤول  مقام  این 
و ملزومات پزشکی سازمان  غذا و دارو  تاکید کرد: 
خدمات  ارایه دهنده  حقوقی  اشخاص  کل  »به طور 
پس ازفروش باید با توجه به دستورالعمل های ابالغی، 
همه شرایط عمومی و اختصاصی را برای پشتیبانی 
پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  و سریع  ایمن  کافی، 

عرضه شده، تامین  کنند.«

کاال های خریداری شده حداکثر پس از 4 ماه صادر 
شود و این دستور را به همه دانشگاه ها و بیمارستان ها 

ابالغ کنند.

تشکل های تجهیزات پزشکی خواستار بازپرداخت بدهی شرکت ها شدند
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پیشگیری از سرطان یکی از برنامه های 
مهم وزارت بهداشت برای جلوگیری از 
گسترش این بیماری در کشور است. 
تشخیص،  و  پیشگیری  راستای  در 
احداث  دنیال  به  بهداشت  وزارت 
مراکز غربالگری و تشخیص زودهنگام 
سرطان در کشور است. برخی از این 
بهره برداری  به  آینده  سال  تا  مراکز 

زودهنگام  تشخیص  برنامه  اجرای  رسید.   خواهد 
و غربالگری افراد در معرض خطر این بیماری، هم 
اکنون در چهار شهر کشور شامل نقده، مراغه، بافت و 
شهرضا به صورت آزمایشی در حال اجراست و امسال 
مطلق  علی  می یابد.  توسعه  بیشتری  شهرهای  به 
این باره  در  بهداشت،  وزارت  سرطان  اداره  رییس 
ایجاد  بهداشت  وزارت  برنامه های  از  »یکی  گفت: 
۱۰۰مرکز غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان 
است. کار ساخت این مراکز شروع شده و تا سال آینده 
به بهره برداری می رسد.«  به گفته او، برنامه پیشگیری 
تعریف  مختلف  سطح  سه  در  کشور  در  سرطان  از 
می شود، سطح صفر شامل جلوگیری از عوامل خطر 
سیگار  مصرف  و  وزن،  اضافه  چاقی،  مثل  سرطان 
است: »سطح یک پیشگیری از سرطان نیز این است 
که افراد در معرض خطر را با آموزش و فرهنگ سازی 

برای  و  کنیم  دور  سرطان  عوامل  از 
این کار کمپین ها و پویش های ملی و 
منطقه ای برای اطالع رسانی و آگاهی 
بخشی به مردم اجرا شده است. سطح 
دو نیز کنترل و پیشگیری از سرطان نیز 
سرطان  زودهنگام  تشخیص  شامل 
از  جلوگیری  برای  سریع  مداخله  و 

پیشرفت بیماری است.« 
وزارت بهداشت برای هر سه سطح این خدمات برنامه 
و  زندگی  شیوه  تغییر  با  سرطان ها  درصد   ۴۰ دارد. 
اقدامات تشخیصی قابل پیشگیری است. رییس اداره 
سرطان وزارت بهداشت، گفت: »در سال های پیش 
برنامه پیشگیری از سرطان در شبکه بهداشتی ودرمانی 
کشور نیز وارد شده است و به مرور در سراسر کشور در 
حال گسترش است. در این برنامه تالش می شود افراد 
در معرض خطر سرطان شناسایی شوند و اقدامات الزم 
برای کنترل بیماری در آن ها اجرا شود.«  برای سطح صفر 
یا کاهش در معرض قرار گرفتن در برابر عوامل سرطان نیز 
اقدامات مهمی مانند اجرایی شدن کنوانسیون و قانون 
مبارزه با دخانیات، افزایش مالیات سیگار یا کاهش تولید 
خودروهای دودزا با همراهی دستگاه های دیگر دولتی و 

حاکمیتی شروع شده و در حال اجراست. 
http://www.irna.ir

صد مرکز غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان امسال 
ایجاد می شود

رییس اداره سرطان وزارت بهداشت 

خدمات  تعرفه گذاری  قانون  تصویب  از  سال   ۹
پرستاری در مجلس می گذرد. پرستاران هم چنان در 
انتظار احقاق حق خود هستند. رییس شورای عالی 
نظام پرستاری از این موضوع گالیه کرده و اجرای 

حقوق قانونی پرستاران را خواستار شد. 
باوجود تمام مشکالت موجود، پرستاران همواره به 
ارایه خدمت صادقانه به بیماران مشغول هستند و 
متاسفانه با وجود تالش های صورت گرفته، جامعه 
پرستاری کشور هم چنان با مشکالتی هم چون تأخیر 
مواجه اند.  خود  مطالبات  پرداخت  در  چند ماهه 
طاهره زاهد صفت در جلسه با نماینده مردم رشت 
در مجلس به موضوع اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری 
»متاسفانه  افزود:  و  کرد  اشاره  پرستاری  خدمات 

پس از گذشت ۹سال از تصویب قانون تعرفه گذاری 
هم چنان  پرستاران  مجلس،  در  پرستاری  خدمات 

چشم انتظار اجرایی شدن این قانون هستند.« 
رییس شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور 
درباره چگونگی اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات 
احقاق  خواستار  تنها  پرستاران  این که  و  پرستاری 
و  داد  ارایه  توضیحاتی  هستند  خود  قانونی  حق 
گفت: »طبق قانون مصوب مجلس، تعرفه خدماتی 
که تنها از سوی پرستاران در مراکز درمانی در حال 
انجام است باید به پرستاران تعلق گیرد. متأسفانه 
هم اکنون این حق قانونی به پزشکان تعلق می گیرد 

بدون آنکه در انجام آن نقشی داشته باشند.« 
http://www.mehrnews.com

خدمات پرستاری به نام پزشکان نوشته می شود
رییس شورای عالی نظام پرستاری

هم زمان با هفته تأمین اجتماعی )19تا 25تیر(، بیش 
از 40 پروژه بیمه ای و درمانی سازمان تأمین اجتماعی 

در 18 استان کشور اجتماعی به بهره برداری می رسد.
مناسب تر  و  بهتر  دسترسی  هدف  با  طرح ها  این 
بیمه شدگان، بازنشستگان و مستمری بگیران به مراکز 
مسؤوالن  حضور  با  و  این سازمان  بیمه ای  و  درمانی 
کشوری و سازمانی به بهره برداری می رسد. شعبه های 
3رشت، آستانه اشرفیه، 2سنندج، سقز، بانه و ساختمان 
جدید شعبه 3یزد از مراکز بیمه ای هستند که در هفته 

تأمین اجتماعی به بهره برداری می رسند.
درمانگاه های شهدای نورآباد، شهدای پلدختر، آستانه 
اشرفیه، مریوان، خمین، استهبان، المرد و ساختمان 
جدید درمانگاه رهنان هم از مهم ترین مراکز درمانی 

تأمین اجتماعی است که راه اندازی می شود.
ایجاد بخش و تجهیز مراکز درمانی به پیشرفته ترین 
در  سازمان  پروژه های  دیگر  از  پزشکی  دستگاه های 
این است که راه اندازی اورژانس و دستگاه رادیوگرافی 
و  نوزادان  بخش  خرم آباد،  بیمارستان  دیجیتالی 
دورود،  نرگس  بیمارستان   )NICU(ان آی سی یو
دستگاه های سی تی اسکن و فلوروسکوپی بیمارستان 
)ICU(پیامبر اعظم کرمان و افزایش 6 تخت آی سی یو

در بیمارستان رازی قزوین از آن جمله است.
بیمارستان  های  هتلینگ  ارتقای  از  بهره برداری 
سبالن  اراک،  امام خمینی)ره(  تهران،  لبافی نژاد 
اردبیل و سنندج از دیگر پروژه های درمانی سازمان در 
هفته تامین اجتماعی است. ساختمان ادارات کل و 
استان های  اجتماعی در  تأمین  مدیریت های درمان 
خوزستان و خراسان شمالی نیز در این هفته اجتماعی 

به بهره برداری می رسند.
http://www.irna.ir

بیش از40 پروژه درمانی و 
بیمه ای تأمین اجتماعی به 

بهره برداری می رسد
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گروهی از پژوهشگران ایرانی موفق شدند دستگاه کشت میکروبی خوداستریل 
تولید کنند. این دستگاه می تواند در مدت زمانی سریع استریل شود و نیازی 
گاز  تولید  هم چنین  و  کاربر  آسیب  از  نتیجه  در  ندارد،  شعله  از  استفاده  به 
دارای  هم چنین  می کند.  پیش گیری  آزمایشگاه  محیط  در  مونوکسیدکرین 
نشانگر برای اعالم استریل شدن و خنک شدن است. این دستگاه در هر دو نوع 
کشت عمقی و سطحی قابل استفاده است و به دلیل استریل شدن صددرصدی، 

احتمال آلودگی نمونه ها را به صفر می رساند
گروهی از پژوهشگران ایرانی با هدف ساخت تجهیزات کاربردی آزمایشگاهی 
گردهم آمده اند و با بهره گیری از تجربه های آزمایشگاهی و درکی که از کمبودها 
و نیازهای این حوزه دارند، تاکنون کارهای مفیدی در این زمینه انجام داده اند. 
اختراعات  جهانی  مسابقات  طالی  مدال  دارنده  نرگس آباد  نصرالهی  رضا 
و  آمریکا  میکروب شناسی  انجمن  عضو  سال2013،  در  مالزی_کواالالمپور 
بریتانیا و همچنین فدراسیون جهانی کنترل بیماری های عفونی، دکتر نسیم 
وثوقی دکترای داروسازی، عضو هیأت علمی دانشکده فناوری های نوین پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون پژوهشی گروه علوم اعصاب و مطالعات 
اعتیاد، هانیه نصرالهی نرگس آباد دانشجوی کارشناسی ارشد و فریدون پیشوری، 

اعضای این گروه را تشکیل می دهند. 
 رضا نصرالهی مدیر گروه در گفت وگو با صنعت درمان 
مدعی شد: »این دستگاه که در ساخت آن، همه اصول 
کشت میکروبی رعایت شده است، هیچ مشابه خارجی و 
استادان  از  بسیاری  استقبال  مورد  و  ندارد  داخلی 
میکروب شناسی و انجمن های خارجی قرار گرفته است« 
به باور او، هدف نهایی از تولید این محصول، تنها اختراع یک وسیله جدید نیست: 
»در تالشیم تا با تولید انبوه و ورود آن به بازار گامی هرچند کوچک در زمینه بهبود 

سالمت جامعه برداریم.«
این گروه تاکنون بدون حمایت مالی و با پرداخت هزینه شخصی مراحل ساخت 
دستگاه را پیش برده است: »برای تجاری سازی و تولید انبوه، به تأمین منابع مالی 

نیازمندیم و مذاکرات اولیه ای را با چند شرکت معتبر بین المللی انجام داده ایم.«

هم چنین این گروه به دنبال ثبت جهانی این اختراع است و در تالش است پس از 
مراحل ثبت اختراع، به تکمیل هرچه بیشتر دستگاه بپردازد. به گفته نصرالهی، 
عالوه بر این محصول، این گروه چندین طرح اختراعی دیگر نیز در زمینه گسترش 
بهداشت و سالمت جامعه در دست دارد که مراحل ساخت را پشت سر می گذارند 

و به زودی معرفی خواهند شد.
این  ویژگی های  و  مزایا  معرفی  در  وثوقی  نسیم  دکتر 
دستگاه گفت: »این محصول برای کمک به حل مشکل 
تجویز نابه جای آنتی بیوتیک ها و مقاومت دارویی طراحی 
شده است. جالب است بدانید ایران پس از چین باالترین 
آمار مصرف آنتی بیوتیک را در آسیا دارد و مصرف بی رویه 
را  به میکروارگانیسم ها  آنتی بیوتیک ها در کشور، خطر جدی مقاومت دارویی 

ایجاد کرده است.« 
به گفته او، استفاده خودسرانه از آنتی بیوتیک ها، مانند این است که پیش از شروع 
جنگ با دشمن، اطالعات مربوط به سالح خود را در اختیار دشمن قرار دهید و به 
او فرصت آماده شدن برای مقابله با آن سالح را بدهید. بدیهی است که در صورت 
وقوع جنگ، شکست از آن شما خواهد بود: »مصرف غیرضروری آنتی بیوتیک ها 
با ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی، میکروارگانیسم ها را با سالح دارویی پزشک آشنا 
می کند و در صورت نیاز جدی به استفاده از این داروها برای درمان عفونت، پاسخ 

مناسبی ایجاد نخواهد شد.«
او افزود: »در آزمایشگاه ها برای کشت نمونه ها از لوپ )آنس( که از جنس فلز است 
استفاده می شود و برای استریل کردن، آن  را مدت زمان کوتاهی روی حرارت مستقیم 
شعله نگه می دارند، این وسیله در بسیاری موارد به طور کامل استریل نمی شود و 
باعث آلوده شدن کشت نمونه بعدی می شود، در نتیجه جواب کشت به اشتباه مثبت 

گزارش می شود و پزشک به تجویز غیرضروری آنتی بیوتیک می پردازد.« 
به باور دکتر وثوقی اگر پس از گرفتن لوپ روی شعله و پیش از خنک شدن کامل آن، 
اقدام به کشت شود، در اثر حرارت لوپ، احتمال از بین رفتن میکروارگانیسم های 
موجود در نمونه وجود دارد و جواب کشت به اشتباه منفی گزارش می شود که 

وخیم تر شدن حال بیمار و مختل شدن روند درمان را به دنبال خواهد داشت.

ساخت دستگاه کشت میکروبی خوداستریل  
برای نخستین بار در جهان توسط پژوهشگران ایرانی



اخبار جهان
ورود گوشی های تلفن همراه در تشخیص سرطان های پوست
فناوری تشخیص بیماری با گوشی هوشمند
کاربری و هم سازگر »پیک«؛ کلینیک چشم از راه دور
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همه ما می دانیم که گوشی های تلفن همراه هوشمند، 
اما،  دارند.  دوربین  و  رادیو  ماشین حساب،  تقویم، 
برای  می توانند  گوشی ها  این  که  می دانستید  آیا 
و جان  استفاده شوند  نیز  پوست  تشخیص سرطان 
را  همراه  گوشی های  این  دهند؟  نجات  را  انسان ها 
در مرکز علوم سالمت دانشگاه تگزاس در هیوستون 
آمریکا، میکروسکوپ می خوانند و تصور بر این است که 
می توان به کمک کاربری های مخصوص گوشی های 
همراه، تشخیص سرطان پوست در کشورهای در حال 
توسعه را بهبود بخشید. دکتر ریچارد جهان تیغ، پزشک 
ایرانی تبار و استاد درماتولوژی در مدرسه  آمریکایی 
علوم پزشکی دانشگاه تگزاس می گوید: »پزشکان در 
برخی مراکز دورافتاده دسترسی به میکروسکوپ های 
با قدرت باال را که امروزه برای بررسی نمونه ها از آن ها 
»در  می دهد:  ادامه  او  ندارند.«  می کنیم،  استفاده 
تلفن های همراه  از  این مناطق، پزشکان می توانند 
هوشمند خود برای تصویربرداری با کیفیت و با قابلیت 
زوم باال، و فرستادن تصویر آن برای آزمایش های بیشتر 

استفاده کنند.«
در  او  همکاران  و  جهان تیغ  دکتر  تحقیقات  بر  بنا 
مدرسه پزشکی مک گاورن و هاروارد، هنگام تشخیص 
هوشمند،  گوشی های  میکروسکوپ های  سرطان، 
در  پژوهش  این  یافته های  هستند.  دقیق  تقریبًاً 
بایگانی های پاتولوژی و آزمایشگاهی پزشکی موجود 
می گوید:  دیلی  ساینس  به  این باره  در  او  هستند. 
»نتایج مقایسه سربه سر میان یک میکروسکوپ نوری 
هوشمند  گوشی های  میکروسکوپ های  و  سنتی 
گوشی های  میکروسکوپ های  که  می دهند  نشان 
تلفن هوشمند 90 درصد مواردی را که دچار به مالنوما 

تشخیص دقیق تر به یک پاتولوژیست ایمیل می کند.
در این پژوهش، محققان 1021 اسالید از نمونه ها را که 
در مجموع 136 کارسینوم سلول بازال، 94 کارسینوم 
سلول سنگفرشی و 15 مالنوما 15 بود، مورد بررسی 
قرار داده اند. میکروسکوپ گوشی های هوشمند برای 
تشخیص موفق 95/6 درصد از کارسینوم سلول بازال 
و 89 درصد از کارسینوم سلول سنگفرشی استفاده 
شد.  به گفته دکتر جهان تیغ، مطالعات بیشتری برای 
افزایش نرخ تشخیص الزم است و صنعت درمان جهان 
باید بر این ظرفیت تأکید داشته باشد. او معتقد است: 

»این فقط نوک یک کوه یخ است.«
در یک بررسی مشخص، دکتر جهان تیغ برای بررسی 
نمونه ها از یک میکروسکوپ گوشی تلفن هوشمند و 
تیمی متشکل از دکتر رونالد رپینی، رییس دپارتمان 
درماتولوژی، دکتر ماروین چرنوسکی، پزشک و استاد 
درماتولوژی در مدرسه علوم پزشکی مک گاورن از 
میکروسکوپ معمولی استفاده کردند. هر سه این 
تشخیص  زمینه  در  مشابهی  تخصص های  افراد، 
نویسنده  رپینی  مطالعه  این  در  داشتند.  سرطان 
مسؤول مقاله و دکتر گارت چین، از دانشگاه هاروارد، 
مطالعه،  این  نتایج  بوده است.  همکار  نویسنده 
توسط  میکروسکوپی  تشخیص  که  می دهد  نشان 
العاده ای  فوق  تلفن هوشمند عملکرد  گوشی های 
داشته اند و تشخیص این نوع از سرطان را ارزان و قابل 
دسترس برای مناطق دورافتاده کرده اند. این موفقیت 
در تشخیص سرطان های غیرمالنومایی بیشتر است و 
می تواند جایگزین خوبی برای شرایطی باشد که در آن 

دسترسی به میکروسکوپ وجود ندارد.                                                   
http://www.ncbi.nlm.nih.gov

این فقط نوک 
یک کوه یخ است

ورود گوشی های تلفن همراه در 
تشخیص سرطان های پوست؛

نبودند نشان می دهند و در نمایش موارد دچار مالنوما، 
این رقم به 60 درصد می رسد.«

بنا بر گزارش های سازمان بهداشت جهانی، فراگیری 
هر دو نوع سرطان پوست، اعم از مالنوما و غیرمالنوما 
در  ساالنه  یافته است.  افزایش  اخیر  دهه های  در 
سرتاسر جهان، دو تا سه میلیون نفر به سرطان پوست 
غیرمالنومایی و 132 هزار نفر نیز به مالنوما دچار 
می شوند و با توجه به پایین بودن مراقبت های محیطی 
در کشورهای در حال توسعه، به نظر می رسد که بخش 
عمده ای از درگیری با این سرطان در مناطق کم درآمد 
جهان باشد. دکتر جهان تیغ درباره اثرات پژوهشی که 
توسط او و گروه همکارانش انجام شده است، می گوید: 
می دهد  نشان  که  است  خوبی  اولیه  قدم  »این 
میکروسکوپی گوشی های تلفن هوشمند، آینده ای 

روشن در درماتولوژی و پاتولوژی دارند.«
میکروسکوپ های گوشی های تلفن هوشمند،  معمواًلً 
از لنزهای 3 میلی متری توپی تشکیل شده اند و یک 
قطعه کوچک پالستیمی لنزهای توپی را در باالی لنز 
گوشی نگه می دارد و یک نوار که همه چیز را محکم سر 
جای خود نگه می دارد. هر لنز توپی در فروشگاه های 
لوازم الکترونیکی، تقریبًاً 14 دالر قیمت دارد و معمواًلً 

برای اپتیک لیزری استفاده می شود.
توسط  همراه  تلفن  گوشی های  میکروسکوپ های 
دکتر یا یک تکنسین بر روی نمونه ای از پوست نگه 
داشته می شوند که معمواًل نمونه برداری شده  است. 
به این ترتیب پزشک صبر می کند تا میکروسکوپ روی 
نمونه متمرکز و تصویر شفاف شود. سپس، پزشک اگر 
خود پاتولوژیست باشد، می تواند نمونه را بررسی کند، 
در غیر این صورت از نمونه عکس گرفته، تصویر را برای 
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گوشی هوشمند مشکل شما را از قرار گرفتن در معرض 
عفونت های ریه گرفته تا مواجهه با یک حمله قلبی، 

تشخیص خواهد داد!
بر اساس برخی محاسبات، از هر پنج آمریکایی یک 
نفر در تلفن هوشمند خود از کاربری های سالمتی 
استفاده می کند. این کاربری ها هم چنین می توانند 
پایش  به  و  شوند  وصل  پوشیدنی  حسگرهای  به 
عالیم حیاتی بدن مانند ضربان قلب بپردازند. دیگر 
اپلیکیشن ها برای کمک به تشخیص بیماری مورد 
از  استفاده  نمونه،  برای  می گیرند.  قرار  استفاده 
دوربین موبایل برای تحلیل رنگ نوارهای آزمایش که 
در نمونه قرار می گیرند. دیگر ابزارها نیز برای توانمند 
آزمایش های  گرفتن  به  همراه  تلفن های  ساختن 
قرار  استفاده  مورد  مستقیم  شکل  به  بیولوژیک 
می گیرند. تازه ترین کاربری ها حتی می توانند قرار 
گرفتن در معرض ویروس HIV عامل بیماری ایدز را 

نیز تشخیص دهند.
ساموئل سیا و همکارانش در دانشگاه کلمبیا در 
خون  آزمایش  یک  کوچک شده  نمونه  نیویورک، 
ایمونوسوربنت  آزمایش  برای  را   ELISA نام  به 
می تواند  آزمایش  این  کرده اند.  طراحی  آنزیمی 
پادتن های  جمله  از  بیولوژیکی  نشانگرهای 
عفونت ها  به  واکنش  در  بدن  در  تولیدشده 
شناسایی کند. در این روش، نمونه خون از انگشت 
قابل  پالستیکی  ورقه  یک  روی  بر  سوراخ شده 
تعویض قرار می گیرد که معرف الزم را برای آزمایش 
فراهم می کند. ورقه پالستیکی در درون دستگاه 
دستگاه  این  سپس  می شود.  داده  قرار  آزمایش 
کوچک که به راحتی در دست جا می شود به تلفن 
را  آزمایش  کاربری،  یک  می شود.  وصل  همراه 
مدیریت می کند و پس از 15 دقیقه نتیجه مثبت یا 

منفی بر روی نمایشگر تلفن آشکار می شود. 
به تازگی این تجهیزات به وسیله کارکنان بخش درمانی 
رواندا برای آزمایش زنان باردار در مورد ایدز و سفیلیس 
مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بسیار امیدبخش 
راه هایی  اکنون در جستجوی  تیم تحقیقاتی  و  بود 
برای ارایه این کاربری به بازار است. دکتر سیا تخمین 
می زند هزینه تولید هر دستگاه 35 دالر خواهد بود. 
آزمایشگاهی که بتواند چنین آزمایش هایی را انجام 

دهد حداقل 18 هزار دالر قیمت خواهد داشت.
ایده دیگر متعلق به شرکت پزشکی دیسکو است. یک 
استارت آپ مستقر در سالت لیک سیتی که به وسیله 
دو برادر به نام های کریستوفر و آندرو پیگلز تأسیس 
  )itest( شده است. آن ها محصولی به نام آی تست
را طراحی کرده اند. این دو برادر که هر دو دانشجوی 
مهندسی پزشکی هستند امیدوارند اولین آزمایش 
خود را در سال 2016 پس از دریافت مجوزهای الزم 
از اداره غذا و داروی آمریکا به فروش برسانند. این 
کاربری آزمایشگر می تواند نوعی از عفونت گلو را که 
ناشی از باکتری استرپتوکوک است تشخیص دهد. 
این عفونت نیاز به درمان با آنتی بیوتیک دارد. این 
و نوجوانان فراگیر  عفونت بیشتر در میان کودکان 
است و می تواند به عوارضی مانند التهاب کلیه و تب 

رماتیسمی بیانجامد. 
آزمایش آن ها شامل یک ابزار نمونه گیری است که بر 
روی گلوی عفونی مالیده می شود. این نمونه سپس 
در یک استوانه شیشه ای کوچک قرار می گیرد و در 
آب حل می شود. در مرحله بعد استوانه شیشه ای در 
درون دستگاه itest  قرار می گیرد  که به تلفن همراه 
وصل می شود. این دو برادر می گویند دستگاه شان 
از روشی به نام ولتامتری استفاده می کند که جریان 
موجود در یک نمونه را به عنوان تابعی از ولتاژ واردشده 

به آن اندازه گیری می کند.آزمایش های سریع برای 
تشخیص عفونت استرپتوکوک البته جدید نیستند اما 
بیشتر شامل ترکیب کردن محلول ها و جست وجو برای 

واکنش های قابل مشاهده هستند.
برای  آغازی  تنها  اما  استرپتوکوک  آزمایش 
پیگلز  اندرو  است.  برادر  دو  این  بلندپروازی های 
از  متنوعی  طیف  ارایه  اصلی  ایده  می گوید 
آزمایش های متفاوت است که بتوانند برای تشخیص 
گستره ای از بیماری ها به کار روند و استفاده از آن ها 
به اندازه itest ساده باشد. این دو برادر می گویند 
آن ها هم اکنون آزمایش های HIV و MRSA )یک 
عفونت باکتریایی که درمان آن بسیار دشوار است( 
را ساخته اند و در حال کار بروی آزمایش تشخیص 
آزمایش  یک  و  مقاربتی،  بیماری های  آنفوالنزا، 
ترکیبی برای تشخیص تب دنگی و ماالریا  هستند. 
یک آزمایش دیگر آن ها، تلفن های هوشمند را در 
باالی  سطح  می کند.  توانمند  تروپونین  تشخیص 
این پروتئین در بدن می تواند نشانه قرارگرفتن فرد 

در معرض حمله قلبی باشد. 
بردران پیگلز پیش بینی می کنند که دستگاه itest، با 

قیمتی در حدود 150 دالر به فروش برسد.                                       
http://www.economist.com

فناوری تشخیص بیماری با گوشی هوشمند
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سال ششم / شماره 62 /  تیر  1395 

نود درصد افراد نابینا و کم بینا در کشورهای فقیر 
بسیار  دسترسی  آن ها  بیشتر  و  می کنند  زندگی 
مراقبت های  یا  پزشکی  کمک های  به  محدودی 
راه  بیستروس  اندرو  دکتر  اما  دارند  بیمارستانی 
یک  از  او  است.  کرده  ارایه  را  خالقانه ای  حل 
کاربری)Apphication( به نام پیک )Peek( برای 
تشخیص مشکل بیماران بدون این که بیمار نیاز به 

ترک خانه اش داشته باشد، طراحی کرده است. 
 )Adaptor(هم سازگر یک  مکمل  »پیک«  کاربری 
دوربین تلفن همراه است که در دانشگاه استراتکالید 
چشم  خدمات  با  کاربری  این  است.  یافته  توسعه 
پزشکی را در دسترس میلیون ها نفر می گذارد تا از 
پدید آمدن نابینایی های قابل پیشگیری جلوگیری 
 کند. اهمیت این کاربری، زمانی آشکار می شود که 
بدانیم 80 درصد افراد نابینا توانایی دیدن خود را 
در اثر بیماری هایی از دست داده اند که کاماًل قابل 
پیشگیری اند. با این حال، میلیون ها نفر در اطراف 
برای  به موقع درمان  دریافت   به  قادر  جهان هنوز 
این بیماری ها نیستند. این ابزار می تواند به درمان 
کسانی که به بیمارستان ها و کلینیک ها دسترسی 
ندارند کمک کند. این طرح با همکاری دانشکده 
بهداشت و بیماری های گرمسیری لندن، دانشگاه 
در  گالسکو  چشم  تحقیقات  مرکز  و  استراتکالید، 

حال انجام است.
کاربری »پیک« به کارکنان بهداشتی اجازه می دهد 

بروند  روستایی  مناطق  در  ساکن  مردم  بازدید  به 
آن ها  چشم  روی  بر  را  الزم  پزشکی  بررسی های  و 
می توانند  پزشکی  بخش  کارکنان  دهند.  انجام 
اسکن  تا  گرفته  بینایی  معمولی  آزمایش های  از 
چشم های مبتال به عفونت، تصاویر چشم بیماران را 
ثبت کنند و سپس برای متخصصان چشم پزشکی 
در نواحی دیگر بفرستند. اطالعات مربوط به هویت 
و محل زندگی بیمار با کمک GPS وارد سایت این 

کاربری می شود.
هنگامی که یک بیماری چشمی  تشخیص داده 
گوگل  نقشه  از  استفاده  با  بیمار  فرد  می شود، 
اطالعات،  بازیابی  از  پس  و  می شود  مکان یابی 
بهداشتی  مرکز  نزدیک ترین  به  درمان  برای  را  او 
نفر در کنیا  بر روی 5000  ایده  این  می فرستند. 
نتایج  تواند  می  شود  مشخص  تا  آزمایش شده 
به طور  کاربری  این  اگر  یا خیر.  کند  ارایه  دقیقی 
موفق کار کند می تواند یک امکان بسیار ارزان برای 
دسترسی میلیون ها نفر به خدمات چشم پزشکی 

را فراهم کند. 
تازه ترین ساخته این تیم تحقیقاتی پیک رتنا نام دارد. 
این ابزار، هم سازگری است که  به دوربین تلفن های 
هوشمند وصل می شود و به کارکنان بهداشتی اجازه 
می دهد داخل چشم را ببینند، تصاویر آن را ثبت 
کرده، و برای تشخیص و درمان به متخصصان چشم 
پزشکی بفرستند. این هم سازگر، تصاویری با کیفیت 

بسیار باال تهیه می کند که به خوبی توانایی رقابت 
با تصاویر تهیه شده به وسیله دستگاه های سنتی و 

گران قیمت چشم پزشکی را دارد.
و  دیابت  نیز  و  چشمی  بیماری های  از  بسیاری 
فشار خون باال از طریق داشتن تصاویر خوبی از 
شبکیه چشم قابل تشخیص هستند. هدف پیک 
توسعه نسخه های مبتنی بر تلفن همراه است که 
را  چشمی  بیماری های  تشخیص  ملزومات  تمام 
فراهم می کند و افرادی که بیماری های چشمی 
پیدا  را  به موقع  درمان  امکان  دارند  درمان  قابل 

می کنند. 
دکتر اندرو بیستروس، استاد چشم پزشکی بالینی 
از  و  لندن  در  چشم  بهداشت  بین المللی  مرکز  در 
طراحان اصلی این کاربری می گوید: »ما امیدوار 
بهداشتی  به مراقبت  با »پیک« دسترسی  هستیم 
را برای میلیون ها نفری که ممکن است کور شوند 
فراهم کنیم. برای تحقق این امید نیاز به پیداکردن 
یک روش پایدار برای به اشتراک گذاشتن فناوری 
داریم. هزاران کارمند  به وسیع ترین شکل ممکن 
نهادهای  داوطلبان  نیز  و  سخت کوش  بهداشتی 
خیریه در سرتاسر جهان حضور دارند که مهم ترین 
چالش آن ها دسترسی به متخصصان برای تشخیص 
پیک  که  امیدواریم  ما  است.  بیماری ها  درمان  و 
بتواند از تالش های آن ها برای کاهش نابینایی های 

قابل پیشگیری پشتیبانی کند.
در سال 2013 طرح کاربری »پیک« بودجه قابل 
الیزابت  ملکه  توسعه  و  تحقیق  مرکز  از  را  توجهی 
دریافت کرد. به واسطه این حمایت، تیم تحقیقاتی 
در  آینده  سال   5 در  را  آزمایشی  برنامه  می تواند 
کشورهای کنیا، مالی، تانزانیا، بوتسوانا، ماالوی، 

هند، و انگلستان انجام دهد. 
مهندسی  دانشکده  در  مدرس  گاردیانی،  دکتر 
این  طراحان  از  و  استراتکالید  پزشکی  چشم 
»پیک«  هم سازگ  و  کاربری   « می گوید:  کاربری 
او  گروه  که  است  چیزی  هیجان انگیزترین 
بسیار ساده  ابزارها  این   تاکنون طراحی کرده اند. 
هستند اما شیوه معاینه چشم را در آینده دگرگون 

خواهند کرد«.                                                                   
http://www.hongkiat.com

کاربری و هم سازگر »پیک«؛ کلینیک چشم از راه دور



عفونت بیامرستانی را منی شود حذف کرد و  آمار آن با رعایت متام قوانین و استانداردها هرگز به صفر نخواهد 
رسید اما می توان با استفاه از روش  های مشخص و به کارگیری استانداردهایی که در این زمینه تدوین شده اند 
از میزان آن به شکل قابل مالحظه ای کاست. آمار عفونت های بیامرستانی در دنیا با توجه به شیوه های پیشگری 
میان 5 درصد در کشورهای توسعه یافته تا 30 درصد در کشورهای توسعه نیافته در نوسان است. بر اساس آمار 
موجود میانگین عفونت های بیامرستانی در ایران حدود 10 تا 15 درصد است. آماری که سهم بزرگی از آن را 
می توان به راحتی و تنها با رعایت اصول بهداشتی  و نظافت کاست.  در پرونده این شامره، به موضوع نظافت و 
گندزدایی بیامرستانی، استانداردهای گندزدایی و شیوه طراحی بیامرستان برای کاهش عفونت ها پرداخته ایم. 
هم چنین گزارشی درباره صنعتی سازی خدمات رختشویی بیامرستان ها می خوانید و با شیوه کار رشکتی 
اروپایی که در آملان، خدمات رختشویی را به صورت صنعتی انجام می دهد آشنا می شوید.

آنها به جنگ با باکتری های عفونت زا می روند
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عفونت های بیمارستانی به طور میانگین 5 تا 25درصد 
کسانی که در بیمارستان بستری می شوند را درگیر 
می کند. این آمار در کشورهای توسعه یافته به حدود 
5درصد و در کشورهای در حال توسعه تا 25درصد 
به  را  آمار  این  اما هیچ کشوری نمی تواند  می رسد، 
صفر برساند. آمار از ابتالی 10 تا 15درصد ایرانیانی 
به عفونت های  بیمارستان بستری می شوند  که در 
بیمارستانی خبر می دهد. بر اساس گزارش سازمان 
بهداشت جهانی این مشکل ساالنه جان 15میلیون 
نفر را می گیرد و بیش از 8 میلیارد دالر صدمه اقتصادی 

به جا می گذارد.
هر يك از اعضای بدن انسان می تواند در  بیمارستان، 
عفونتهای  انواع  میان  در  ولی  شود  عفونت  دچار 
دستگاه  عفونت  شامل  آن  نوع  چهار  بیمارستانی، 
ادراری با 42درصد، عفونت دستگاه تنفسی تحتانی 
یا پنومونی با 15 تا 20درصد، عفونت ناشی از زخم 
جرایحی با 24درصد و عفونت دستگاه گردش خون 
با 5  تا 10درصد فراگیرترین عفونت های بیمارستانی 
به شمار می روند. عفونت ادراری، فراگیرترين عفونت 
است.  بیمارستانی  عفونت  كشندهترين  پنومونی  و 

گرچه در بعضی از مراكز، عفونت بیمارستانی دستگاه 
گردش خون، علت اصلی مرگ بیماران است.

عفونتهای بیمارستانی از آن جهت که عالوه بر درد و 
رنج بیماری موجب مشکالت و مسایل جدی دیگری 
مانند مرگ ومیر و ناخوشی بیماران، افزايش طول مدت 
بستری بیماران در بیمارستان و افزايش هزينههای 

ناشی از آن می شود نیز دارای اهمیت است.

راه های انتقال عفونت بیمارستانی
با  بیمارستان  در  موجود  میکروارگانیسم های 

انواع عفونت های بیمارستانی 

ریزبافت های نادیدنی که دشمن جان آدم می شوند
عفونت بیمارستان به عفونتی گفته میشود كه  48 تا 72 ساعت پس از پذيرش بیمار در بیمارستان يا در دوره های مشخص در حدود 10 تا 30 
روز پس از ترخیص بیمار  بروز پیدا کند. این عفونت ها معمواًلً پس از ترخیص بیمار ظاهر می شوند و نباید در زمان پذيرش بیمار وجود داشته باشد 
یا در دوره نهفتگی خود قرار بگیرد. البته 25 تا 50درصد عفونتهای زخم جراحی، در صورتیكه به دنبال اعمال جراحی در بدن بیماران، جسم 
خارجی)Implant( كار گذاشته شود، تا یک سال بعد ظاهر می شوند. این نکته را هم باید مد نظر داشت که عفونتهای بیمارستانی عالوه بر 

بیماران می تواند كاركنان و عیادتكنندگان را نیز دچارکند.
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حتی  شوند  منتقل  می توانند  مختلف  روش های 
منتقل  طريق  چند  از  می تواند  يكمیکروب  گاهی 
شود. راه های انتقال میکروارگانیسم ها در  بیمارستان 

عبارتند از :
1- انتقال از طريق تماس فراگیرترين و مهم ترین  راه 
انتقال عفونتهای بیمارستانی به شمار می آید و به 
سه زير گروه بخش بندی می شوند: 1(تماس مستقیم 
سطوح بدن و انتقال فیزیکی میکروارگانیسم ها بین 
میزبان حساس و فرد دچارعفونت يا كلو نیزه شده با 
با  حساس  میزبان  غیرمستقیم  میکروب، 2(تماس 
وسیله آلوده مانند وسايل، سوزن، پانسمان، دستكش 
آلوده و قطرات تولید شده توسط فرد حین عطسه، 
سرفه، صحبت كردن یا انجام اعمالی مانند ساكشن 
و برونکوسکوپی و مواجهه با ملتحمه، مخاط بینی يا 

دهان تقسیم می شود.
2-انتقال از طريق هوا 

3-انتقال از طريق وسیله مشترك آلوده مانند غذا، آب، 
داروها و تجهیزات و وسايل آلوده

4-انتقال از طريق ناقالن مانند پشه، مگس و موش كه 
اهمیت چندانی در انتقال عفونتهای بیمارستانی 
ندارد. معمواًلً هر راه انتقال، منتقل کننده یک سری 
از پاتوژن ها یا همان باکتری های بیماریزا است. برای 
استافیلوكوك،  پاتوژن های  بیمارستان  در  نمونه، 
عفونتهای  انتروباكترياسه،  خانواده  باكتری های 
طریق  از  كانديدا  قارچ  و  روتاويروس  مانند  ویروسی 
از  آنفلوانزا  پاتوژن های آدنوويروس و ويروس  تماس، 
 )HIV(و ایدز )B( طریق قطره، پاتوژن های هپاتیت
پاتوژن  هوا،  طریق  از  سل  باسیل  سوزن،  طریق  از 
آسینتوباكتر و سراشیا از طریق مايعات وريدی، مواد 
گندزدا و آب، پاتوژن پسودومونا و آسینتوباكتر از طریق 
اندوسكوپ و پاتوژن سالمونال، پسودوموناس از طریق 

غذا منتقل می شوند.  
موارد  87درصد  در  گفت  می توان  کلی  به طور 
باكتری های هوازی، در 3درصد موارد باكتری های 
بی هوازی، در 9درصد موارد قارچ ها ودر 1درصد موارد 
دیگر انواع ويروس ها و انگلها در ايجاد عفونتهای 

بیمارستانی دخیل  هستند.

عوامل مستعدکننده بیماران به عفونتهای 
بیمارستانی 

تمام کسانی که در بیمارستان رفت وآمد دارند چه کادر 
پزشکی و چه بیماران و چه مراجعان دیگر در معرض 
اما  منتقل کننده عفونت هستند.  بیماری زا  عوامل 

دچار  دیگران  از  بیشتر  بیماران  گروه های  برخی 
عفونت بیمارستانی می شوند. در واقع می توان گفت 
برخی ویژگی های افراد یا رفتارها و شیوه های درمانی 
و تشخیصی می تواند شرایطی را ایجاد کند تا آن ها 
را  بیماری  با  درگیرشدن  احتمال  دیگران  از  بیشتر 
داشته باشند. سن بیمار یکی از این  عوامل زمینه ای 
است یعنی به طور معمول نوزادان و سالمندان به دلیل 
ضعف سیستم ایمنی بدن بیشتر در معرض ابتال به 

عفونت های بیمارستانی هستند.  
درگیری با بیماری های زمینه ای مانند نارسایی یکی 
از اعضای بدن چون سیروز كبدی، ديابت ملیتوس، 
بیماری مزمن انسدادی ريه ونارسایی کلیه  و همچنین 
بیماری سرطان، نوتروپنی، نقص ایمنی مادرزادی يا 
اکتسابی مانند ايدز، درمان با داروهای سركوبكننده 
احتمال  می تواند  سوءتغذيه  و  ایمنی  دستگاه 

درگیرشدن با عفونت بیمارستانی را بیشتر کند.
مخاطی  جلدی  دفاعی  سد  در  اختالل  همچنین 
به دنبال بروز تروما، سوختگی، جراحی، اندوسکوپی، 
كاتترهای متمكن و بیماری های پوستی و مخاطی 

احتمال ابتال به بیماری عفونی را بیشتر می کند.
به  كه   )Sedation(خواب آلودگی ايجاد  و  بیهوشی 
سركوب سرفه يا كاهش تهويه ریوی منجر می شود نیز 
یکی دیگر از عوامل عفونت بیمارستانی است. استفاده 
فلور  )تغییر  آنتی اسید  آنتی بیوتیک،  داروهای  از 
مقیم بدن و کاهش مقاومت در مقابل جایگزینی فلور 
بیمارستانی، انتخاب باکتری ها و قارچ های جهش یافته 
بالقوه مقاوم( نیز  انواع  و مقاوم  به آنتی بیوتیک ها و 

می تواند احتمال ابتال به عفونت را افزایش دهد.

عفونت ریه یا پنومونی
پنومونی یک عفونت ریوی است که منجر به التهاب 
و ورم کیسه های کوچک هوایی در ریه ها می شود. 
در این شرایط کیسه های هوایی پر از مایعات و چرک 
شده و نخستین چیزی که اتفاق می افتد سرفه های 
همراه با خلط و چرک است. اما تب ولرز و تنگی نفس 
نیز این عالیم را همراهی خواهند کرد. ابزار تشخیصی 
آن شامل استفاده از اشعه ایکس و کشت خلط است. 
واکسن هایی برای جلوگیری از انواع خاصی از پنومونی 
در دسترس است ولی درمان بستگی به علت زمینه ای 
درمان  آنتی بیوتیک  با  باکتریایی  پهلو  سینه  دارد. 
می شود. اگر سینه پهلو شدید باشد، معمواًلً فرد مبتال 

در بیمارستان بستری می شود.
بیمارستان،  معرض  در  مداوم  به طور  که  افرادی 

بیهوشی و ايجاد 
خواب آلودگی)Sedation( كه 
به سركوب سرفه يا كاهش تهويه 

ريوی منجر می شود نیز يکی ديگر 
از عوامل عفونت بیمارستانی است. 
استفاده از داروهای  آنتی بیوتیک، 
آنتی اسید)تغییر فلور مقیم بدن و 

كاهش مقاومت در مقابل جايگزينی 
فلور بیمارستانی، انتخاب باكتری ها 
و قارچ های جهش يافته و مقاوم  به 

آنتی بیوتیک ها و انواع بالقوه مقاوم( 
نیز می تواند احتمال ابتال به عفونت را 

افزايش دهد
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محیط زیست و روش هایی مانند پیگیری معاینات 
دیالیز و غیره هستند بیشتر در معرض خطر ابتال به 
این نوع پنومونی که به سختی هم درمان می شود 
هستند. پنومی اکتسابی که پنومونی آسپیراسیون 
نیز نامیده می شود هنگامی که مواد جامد یا مایع که 
به طور طبیعی باید از طریق مری عبور کند، تصادفًا 
به ریه ها وارد می شوند رخ می دهد. برخی داروها و 
الکل نیز می تواند باعث افزایش خطر ابتال به پنومونی 
آسپیراسیون شود. 86درصد این پنومونی ها ناشی 
از ونتیالتور است. خطر پنومونی در افرادی که در 
آن  متعاقب  و  ونتیالتور  به  متصل  ویژه  بخش های 
اینتوبه هستند بسیار باال می رود. پنومونی ناشی از 
ونتیالتور)VAP( مدت اقامت در آی سی یو )ICU( را 
افزایش می دهد و هزینه های درمانی را نیز بسیار باال 

می برد در نتیجه پیشگیری آن اهمیت بسیاری دارد.

عفونت ادراری 
عامل 40تا 45 درصد عفونت های بیمارستانی عفونت 
ادراری است. حدود 80درصد این عفونت ها به دلیل 
استفاده از  سوند و حدود 20درصد به دلیل دستکاری 
مجاری ادراری ایجاد می شود. حدود 20تا 15 درصد 
کسب  مجرا  داخل  از  را  میکروب  آلودگی  بیماران 
می کنند. عفونت در کیسه جمع آوری 24تا 48 ساعت 
بعد تظاهر می کند. عفونت دستگاه ادراری تحتانی 
و عفونت دستگاه  مثانه  یا عفونت  سیستیت ساده 
نامیده  کلیه  عفونت  یا  پیلونفریت  فوقانی   ادراری 
می شود. عفونت دستگاه ادراری تحتانی موجب دفع 
ادرار همراه با درد، تکرر ادرار، اضطرار  برای ادرار یا هر 
دو می شود در حالی که عالیم مربوط به پیلونفریت یا 
عفونت کلیه شامل تب و درد پهلو به همراه عالیم مربوط 
تحتانی می شود. عامل  ادراری  به عفونت دستگاه 
اصلی هر دو نوع عفونت مذکور پاتوژن اشرشیا کلی 
است، ولی به ندرت ممکن است باکتری های دیگر و 

ویروس ها و قارچ نیز موجب آن شوند.

عفونت زخم های پس از جراحی
در  باکتریایی،   آلودگی   اثر  بر  جراحی   زخم   عفونت  
هنگام  یا پس  از عمل  جراحی  رخ می دهد. عفونت های 
مشکالت  سبب  است  ممکن  جراحی  عمل  از  بعد 
شدیدی از جمله نقص در فرآیند ترمیم محل جراحی، 
سپسیس )عفونت خون(، آسیب عضوی و حتی مرگ 
شوند. عوارض این عفونت ها معمواًل 5 تا 10 روز پس  
از جراحی و گاه در برخی  موارد تا چند هفته  بعد خود 

را نشان می دهد. درد و قرمزی  اطراف زخم  جراحی، 
چرک  و تجمع  دیگر مایعات  در اطراف  بخیه ها و تب   از 

عالیم این عارضه است.
شامل   باکتری ها  با  آلودگی  از  ناشی  عفونت  این 
استرپتوکوک ها، استافیلوکوک ها یا سایر میکروب ها 
است و با وجود استفاده از روش های  ضدعفونی کننده  
جدید پیش  از عمل  جراحی  و مراقبت های  خوب  پس  

از عمل نیز ممکن است ایجاد  شود.

عفونت خون
عفونت خون یا سپسیس )sepsis( وضعیتی است که 
در آن بدن با یک عفونت جدی می جنگد. عفونت خون 
موجب کاهش فشار خون که به آن شوک می گویند، 
می شود. عفونت خون یا به دلیل ساختار های دفاعی 
بدن یا به دلیل مواد سمی که توسط عوامل عفونی 
تولید می شوند،  قارچ ها  یا  و  ویروس  باکتری،  مثل 
ایجاد می شود. میکروب های زیادی می توانند موجب 
بروز عفونت خون شوند که از میان آن ها، باکتری ها 
)پنومونی(،  ریه  عفونت  هستند.  عامل  مهم ترین 
عفونت های  پوست،  عفونت  کلیه،  و  مثانه  عفونت 
شکمی مثل التهاب آپاندیس یا عفونت های مناطق 
دیگر مثل مننژیت و هم چنین عفونت های ناشی از 
عمل جراحی می توانند منتشر شده و با وارد شدن به 

خون به سپسیس یا عفونت خون تبدیل شوند.
دلیل  به  بدنشان  ایمنی  ساختار  که  افرادی 
بیماری هایی مانند سرطان یا ایدز از کار افتاده است 
خردسال  بچه های  مانند  نشده است  کامل  هنوز  یا 
یا به دلیل پیوند عضو یا شیمی درمانی و سوختگی و 
تروما ضعیف شده  است بیشتر از دیگران در معرض 
این عفونت قرار دارند. باال و پایین رفتن حرارت بدن، 
سطح  کاهش  تنفس،  و  قلب  ضربان  افزایش  لرز، 
خونریزی های  گیجی،  و  هذیان گویی  هوشیاری، 
کوچک زیرپوستی که هم می تواند به صورت تغییر رنگ 
پوست و هم به صورت نقطه های کوچک قرمز باشد، 
درد مفاصل مثل ستون مهره ها، مچ دست، ران، آرنج و 

زانو از عالیم این بیماری است.
می یابد  بیشتری  اهمیت  جهت  آن  از  بیماری  این 
که به دلیل افزایش استفاده از آنتی بیوتیک ها برای 
بیماری هایی که ویروسی است و نیازی به آنتی بیوتیک 
به  نسبت  باکتری ها  از  زیادی  تعداد  نداشته اند، 
آنتی بیوتیک ها مقاوم شده اند و این شرایط موجب 
سخت شدن درمان عفونت خون شده  است تا جایی که 

می تواند مرگ بیمار را در پی داشته باشد.                                            
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عامل 40تا 45 درصد عفونت های 
بیمارستانی عفونت ادراری است. حدود 

80درصد این عفونت ها به دلیل استفاده از  
سوند و حدود 20درصد به دلیل دستکاری 

مجاری ادراری ایجاد می شود. حدود 
20تا 15 درصد بیماران آلودگی میکروب 
را از داخل مجرا کسب می کنند. عفونت 
در کیسه جمع آوری 24تا 48 ساعت بعد 
تظاهر می کند. عفونت دستگاه ادراری 

تحتانی سیستیت ساده یا عفونت مثانه و 
عفونت دستگاه ادراری فوقانی  پیلونفریت 
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نظافت، یعنی همان کار آشنای همیشگی زندگی 
روزمره، یعنی پاک کردن و بیرون راندن گرد و خاک 
و آلودگی از محیط  می تواند بزرگ ترین نقش را در 
به  و  باشد  داشته  بیمارستانی  عفونت های  کنترل 
این ترتیب از بار حضور افرادی که به دلیل دچارشدن 
بیشتر  روز   7 تا   5 ناچارند  بیمارستانی  عفونت  به 
در  بیمارستان ماندگار بشوند و هزینه ای که برای 

درمانشان تحمیل می شود، بکاهد. 
مهم ترین ابزار مورد استفاده در نظافت به ویژه در 
محیط های درمانی گندزداها هستند.  محلول هایی 
وسایل،  ابزار،  پاک کننده  به عنوان  که  شیمایی 
لباس ها، سطوح، کاشی ها، دستشویی و حمام به 
کار می روند و با تأثیر بر باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها 

به عنوان عوامل  را  آن ها  و سایر میکروارگانیسم ها، 
بیماری زا از میان می برند یا از رشد آن ها جلوگیری 

می کنند.
استفاده از گندزداها قدمتی بسیار طوالنی دارد و در 
تاریخ تمدن هر جامعه ای که نگاهی بیندازید موادی 
را خواهید دید که به عنوان پاک کننده و گندزدا از آن 
استفاده می شده  است. از خاکستر گیاهان که برای 
شستن ظروف و حتی ضدعفونی زخم های مجروحان 
استفاده می شده است تا موادی که مصریان باستان 
برای سالم نگاه داشتن مومیایی ها به کار می برده اند. 
ما  که  مشخصاتی  و  شمایل  و  شکل  با  گندزدا  اما 
امروزه می شناسیم و به کار می بریم  برای نخستین 
بار توسط جوزف لیستر پزشک و دانشمند انگلیسی 

به کار رفت. او در سال 1867 میالدی با الهام گرفتن 
از نظریه لویی پاستور در زمینه وجود باکتری های 
ریز موجود در هوا که موجب بیماری می شوند، از 
کلر برای ضدعفونی زخم ها استفاده کرد.  این روش 
او، آمار مرگ و میر  در بخش جراحی مردان را در یک 
سال از 45 درصد به 15 درصد کاهش داد. به این 
وارد  بار  نخستین  برای  ضدعفونی کننده ها  ترتیب 
مراکز درمانی شدند و با تغییراتی که در طول زمان و 
با پیشرفت علم و فناوری  به وجود آمده  است به بخش 

جدایی ناپذیر این مراکز تبدیل شده اند.     
نابود کردن  یعنی  آن  علمی  معنای  به  گند زدایی 
تعداد زیادی از میکروارگانیسم های پاتوژنی )به جز 
اسپور باکتری( که بر روی اشیا بی جان وجود دارند. 

گندزدایی بیمارستانی چیست؟

آن ها به جنگ با باکتری های عفونت زا می روند
عفونت بیمارستانی را نمی شود حذف کرد و  آمار آن با رعایت تمام قوانین و استانداردها هرگز به صفر نخواهد رسید اما می توان با استفاه از روش  های 
مشخص و به کارگیری استانداردهایی که در این زمینه تدوین شده اند از میزان آن به شکل قابل مالحظه ای کاست. آمار عفونت های بیمارستانی در دنیا 
با توجه به شیوه های پیشگری میان 5 درصد در کشورهای توسعه یافته تا 30 درصد در کشورهای توسعه نیافته در نوسان است. بر اساس آمار موجود 
میانگین عفونت های بیمارستانی در ایران حدود 10 تا 15 درصد است. آماری که سهم بزرگی از آن را می توان به راحتی و تنها با رعایت اصول بهداشتی  و 

نظافت کاست. 
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تعداد کمی از گند زداها می توانند اسپور باکتری ها 
را از میان ببرند مشروط به این که مدت زمان مواجهه 
طوالنی باشد که به این مواد ضدعفونی کننده های 
بیمارستان ها  در  گندزدایی  می گویند.  شیمیایی 
در سه سطح گندزدایی در سطح باال، گندزدایی در 
سطح متوسط و گندزدایی در سطح پایین و کم انجام 

می شود.
برای  بیمارستان ها   ماده ای که در حال حاضر در 
محیط  ضدعفونی  و  میکروارگانیسم ها  کنترل 
بیمارستانی به کار می رود باید دارای شرایط ویژه ای 
شامل خاصیت ضد میکروبی، قدرت ضد میکروبی 
دیگر،  حالل های  و  آب  در  حل  قابلیت  پایدار، 
در  ماده  تجزیه نشدن  و  ماندگاری  قدرت  دارابودن 
مدت زمان کوتاه، سمی نبودن برای انسان و حیوان، 
خاصیت ضد میکروبی در حرارت بدن یا اتاق، قدرت 

نفوذ باال و در دسترس و ارزان بودن باشد.

 مهم ترین گروه های عوامل ضد میکروبی:
۱- فنل و ترکیبات فنلی: با انعقاد پروتیئن باکتری ها و 

تخریب غشاء سلولی کار خود را انجام می دهد.
۲- الکل ها: در غلظت ۳۰تا۷۰درصد بیشترین اثر 

ضد میکروبی را دارند مانند الکل اتیلیک.
فلورین  و  یدی،کترین  مواد  شامل  ۳- هالوژن ها: 

هستند
۴- ترکیبات فلزات سنگین: مانند متانون، ترکیبات 

نقره و مس
دترجنت های  آمونیوم: جزو  ترکیبات چهارتایی   -۵

کاتیونی هستند
۶- آلدیید ها: مانند گلوتارآلدیید و فرم آلدیید

۷- مواد گازی: مانند استریل کننده های گازی شکل

ضد عفونی و گندزدایی در بیمارستان:
بیشتر گندزداها و ضدعفونی کننده های شیمیایی 
که در بیمارستان ها استفاده می شوند شامل مواد 

زیر است:
۱- کلر: ترکیب مورد استفاده در این گروه هیپو کلریت 
گند زدایی  عمل  موجب  کلر  آزادکردن  با  که  است 

می شود.
۲- ید: محلول2 درصد آن به عنوان ضدعفونی کننده 

استفاده می شود.
اثر  دارای  و  است  ید  ترکیبات  از  بتادین:   -۳
قارچ ها  و  باکتری ها  اسپور  روی  زیاد  پاک کنندگی 

است.
برای  و  است  ناپایدار  و  بی ثبات  اکسیژنه:  آب   -۴
به ویژه مواقعی که  ضدعفونی کردن چرک زخم ها، 
زخم خشکیده باشد به کار می رود. آب اکسیژنه را 

همیشه باید به صورت محلول به کار برد نه خالص.
گندزدای  یک  آلدیید:  فرم  یا  فرمیک  اسید   -۵
گازی است که روی اسپور باکتری ها به خوبی عمل 
در  است.  قوی  بسیار  میکروب کش  ولی  نمی کند 

و  میکروب سیاه زخم  اطمینان  با  نمی تواند  ضمن 
کزاز را نابود کند.

۶- فنل و مشتقات آن: برای گندزدایی ظروف آلوده به 
خلط سینه و گندزدایی توالت ها کاربرد دارد.

سینه  خلط  و  مدفوع  گندزدایی  برای  کرزول:   -۷
بیماران به نسبت5 درصد کاربرد دارد.

۸- کرئولین: محلول کرزول به اضافه یک ماده نفتی 
برای گندزدایی  را کریولین می گویند که  و صابون 

توالت ها به نسبت5 درصد کاربرد دارد.
۹- پرمنگنات پتاسیم: یک میکروب کش بسیار قوی 
است که در کنار مواد آلی ارزش میکروب کشی آن از 

بین می رود.
۱۰- دترجنت ها)شوینده ها(: برای پاک کردن مواد 

خارجی و کثافات در مجاورت آب به کار می روند.
۱۱- آمونیم چهارتایی: جزو دترجنت ها )شوینده ها( 

است و در گندزدایی بیمارستان به کار می رود.
۱۲- افروز: از دترجنت های )شوینده های(کاتیونی 
است که برای گندزدایی محیط بیمارستان و لوازم آن 

به کار می رود.
گندزدایی  آشپزخانه،  ظروف  برای  ۱۳- هاالمید: 
دستشویی ها و ضد عفونی کردن دست ها استفاده 

می شود.                                              

با اقتباس از سایت مهندسی بهداشت محیط ایران
http://iehe.ir
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رعایت بهداشت و کنترل عفونت 
در هنگام طراحی و ساخت بیمارستان

طراحی  در  کلی  موارد  به  اشاره  با  نوشتار  این  در 
بررسی  به  عفونت،  کنترل  برای  بیمارستان 
استاندارهای برخی فضاهای مرتبط پرداخته خواهد 

شد.

آسانسورهای خدماتی
به طور کلی در تمامی بیمارستان ها پبش بینی این 
نوع آسانسورها جهت کنترل بیش تر عفونت، کاهش 
گردش  در  آسان سازی  و  عملکردی  تداخل های 
کار توصیه می شود ولی در بیمارستان های کوچك 
ممکن است این آسانسورها پیش بینی نشده باشند 
و از آسانسورهای عمومی در این خصوص به صورت 
استفاده  مربوطه  ضوابط  اعمال  با  و  کنترل شده 

شود. معمواًل این آسانسورها بدون سرنشین اند اما 
ممکن است در مواردی امکان حضور یك سرنشین 
همراه با ترولی ها، وسایل و تجهیزات مورد نظر برای 
باشد.  یا تحویل گرفتن وجود داشته  و  تحویل دادن 
موقعیت آسانسورهای خدماتی باید طوری باشد که 
مورد استفاده مالقات کنندگان قرار نگیرد و به طور کلی 
در معرض دید عمومی نباشد. بر اساس نوع کاربری 
و ضوابط کنترل عفونت، 3 نوع آسانسور خدماتی در 

بیمارستان برنامه ریزی می شود که به شرح زیر است:

الف( آسانسور استریل:
این آسانسور برای نقل و انتقال وسایل استریل بین دو 
بخش مورد استفاده قرار می گیرد که به دلیل نیاز به 

کنترل عفونت در سطحی باال، شرایط طراحی خاص 
خود را دارند. در ارتباط بین بخش استریل مرکزی و 
بخش اعمال جراحی در صورتی که این دو بخش در 
یك تراز طبقاتی قرار نگرفته باشند، پیش بینی این 
آسانسور الزامی است و باید از ادغام این آسانسور با 

آسانسور کثیف خودداری کرد. 
ب( آسانسور تمیز:

این آسانسور برای انتقال وسایل تمیز بین بخش ها 
به  می توان  موارد  این  جمله  از  می شود.  استفاده 
آسانسور حمل ترولی غذا، آسانسور حمل ملحفه و 
وسایل مصرفی  و  دارو  آسانسور حمل  تمیز،   رخت 
و... اشاره کرد که بر حسب نوع برنامه ریزی و سطح 
در  آن  تمامی  یا  بخشی  است  ممکن  بیمارستان 

حفاظت بیماران در برابر آالینده ها در بیمارستان ها از اهمیت بسیاری برخوردار است و از همین رو عفونت ایجاد شده نیز باید در کنترل باشد. رعایت نظافت در 
محیط بیمارستان از مهم ترین عوامل کنترل عفونت های بیمارستانی است. مدیریت بر امور نظافت و ضد عفونی با نظارت مستمر و انجام آزمایش های نمونه برداری 
شده از سوی کمیته کنترل عفونت بیمارستان از اولویت های مدیریت عفونت های بیمارستانی است. در کنار مدیریت در زمان فعالیت بیمارستان، بخشی از 
استاندارد سازی نظافت باید در زمان طراحی مورد نظر باشد از جمله این که در تمامی بخش های بیمارستان باید از ایجاد سطوح افقی )برای ایجاد تزیینات و یا ناشی 

از اجرای نادرست معماری( به ویژه در فضاهای درمانی خودداری شود.
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طراحی پیش بینی شود.
سامانه های  از  استفاده  تمیز،  نقل و انتقاالت  در 
مزایای  تمامی  بر  عالوه  پنوماتیکی  حمل و نقل 
به کنترل  این سامانه ها، کمك شایانی  از  استفاده 
و  نقل و انتقال  مسیر  حذف  با  بیمارستانی  عفونت 

دست به دست شدن های متوالی خواهد کرد.
ج( آسانسور کثیف :

این آسانسور برای انتقال وسایل کثیف بین بخش ها 
به  می توان  موارد  این  ازجمله  می شود.  استفاده 
آسانسور حمل زباله و رخت کثیف، آسانسور حمل ابزار 
و ست های جراحی و... اشاره کرد که بر حسب نوع 
برنامه ریزی و سطح بیمارستان ممکن است بخشی یا 

تمامی آن در طراحی پیش بینی شود.

حذف شکستگی ها
کانال های  عبور  از  ناشی  مضاعف  شکستگی های 
باعث  این ها  مانند  و  سازه ای  عناصر  تأسیساتی، 
افزایش کنج های افقی و عمودی در فضا می شوند و 
یکی از عوامل تجمع آلودگی به شمار می رود و برای 
ایجاد  از  امکان  حد  تا  عفونت  باید  انتقال  کاهش 

شکستگی های مضاعف جلوگیری شود.

درب های الکترونیک
استفاده از درب های الکترونیکی به جز در مواردی 
وجود  درب ها  گونه  این  از  استفاده  ممنوعیت  که 
آلودگی های  انتقال  به کاهش  دارد، کمک شایانی 
نوع  می کند.  تماس  کاهش  طریق  از  بیمارستانی 
فرمان بازشوی درب های الکترونیکی بسیار متنوع 
کاربرد  بیمارستان ها  در  آن ها  از  دسته  اما 3  است 
بیشتری دارند که با توجه به نوع کاربری فضا و شرایط 

آن یکی از موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد.
الف( چشم الکترونیکی

ب( فرمان دستی که کلید آن می تواند از راه دور عمل 

کند و یا این که در مجاورت در اتاق و در دسترس همگان 
باشد و یا داخل فضا و در دسترس گروه خاص باشد.

ج( دارای صفحه کلید یا اسکنر برای واردکردن رمز، 
کارت مغناطیسی، اثر انگشت و مانند این ها باشد.

دلیل  به  مکانیکی  کشویی  درب های  از  استفاده 
درهای  بر  حاکم  ضوابط  و  اصول  تأمین نشدن 
بیمارستانی از جمله کنترل عفونت، سرعت عمل، 
آسانی استفاده به طور کلی پیشنهاد نمی شود و فقط 
در فضاها و شرایط خاص )اتاق های تأسیساتی و مانند 

این ها ( ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.
استفاده از آرام بند در فضاهای با درصد آلودگی باال 

برای جلوگیری از انتقال آلودگی، مفید واقع می شود.
در  کفش  کاور  خودکار  دستگاه های  از  استفاده 
راستای کاهش هر بیشتر تماس آلودگی با دست نیز 
می تواند کمك به سزایی در کنترل انتقال آلودگی های 
در  موارد  برخی  باشد.رعایت  داشته  بیمارستانی 
ساختار هوا رسانی بیمارستان نیز برای کنترل عفونت، 
الزامی است؛ دیواره های داخلی کانال های هوا یکی 
از منابع آلودگی و عفونت است که در زمان بهره برداری 
ذرات و آالینده های موجود در هوا به تدریج به سطوح 
داخلی کانال ها می چسبند و محل تجمع و تمرکز 
باکتری و عفونت می شوند. از همین رو، الزم است 
تمیز  ادواری  به طور  هوا  کانال های  داخلی  سطوح 
شود. هم چنین یادآور می شود که به هنگام طراحی 
و ساخت کانال های هوا ایجاد دریچه هایی در نقاط 
داخلی  شست وشوی  در  سهولت  جهت  مناسب 

کانال ها می تواند مؤثر باشد.
در بخش های ویژه، اعمال جراحی، بخش سوختگی 
و محل هایی که نیاز به کنترل ویژه ذرات و آلودگی های 
دیگر  و  قارچ  ویروس،  باکتری،   عفونت،  کوچك، 
آلودگی ها در طول زمان است و احتمال عبور این 
فیلتر،  تعویض  زمان  گذشتن  دلیل  به  آلودگی ها 
نامناسب  نظافت  یا  دوره ای  نظافت  در  کوتاهی 

وجود دارد، استفاده از دستگاه های تصفیه به روش 
می تواند  دستگاه  این  می شود.  توصیه  پالسما 
پایین  کانال های  بر ضد عفونی هوا، سطوح  عالوه 
و گسترش  از رشد  و  کند  نیز ضدعفونی  را  دستی 
سطوح  به  چسبیده  زنده  میکروارگانیسم های 

جلوگیری کند.
دریچه های هوا به دلیل داشتن لبه می تواند محل 
مناسبی برای تجمع باکتری و عفونت باشند بنابراین 

تمیز کردن دوره ای آن ها توصیه می شود.
اتاق کار کثیف، اتاق نظافت، سرویس های بهداشتی، 
اتاق جمع آوری زباله و مانند این ها، از جمله مهم ترین 
فضاهایی هستند که مراکز تجمع عفونت و باکتری در 
بیمارستان به شمار می روند و باعث انتشار عفونت از 
طریق جریان هوا می شوند در طراحی تهویه این گونه 
فضاها به جهت جلوگیری از انتشار هوای آلوده باید 

فشار این اتاق های منفی در نظر گرفته شود.

اتاق نظافت
نظافت همیشگی و پیاپی سطوح داخلی بخش، یکی 
از مهم ترین عوامل کنترل عفونت است. اتاق نظافت 
فضایی برای نگهداری مواد و وسایل مخصوص نظافت 

و هم چنین شست وشوی ابزار مرتبط است.
برای جلوگیری از انتشار سروصدای این نوع فضاها، 
اجرای  و  طراحی  در  آسانی  عفونت،  بهتر  کنترل 
تأسیسات مکانیکی، کاهش لولهکشی آب و فاضالب، 
فضاهای  که  است  مناسب  اقتصادی  صرفهجویی 
خیس در صورت مطابقت با ضوابط طراحی در یک 
محدوده طراحی شوند. این فضا می تواند در مجموعه 

سرویس های بهداشتی عمومی قرار گیرد.
انبار  و  برای نگهداری  ایستاده  تعبیه قفسه جلوباز 
ضدعفونی کننده  و  شوینده  مواد  نظافت،  وسایل 
الزامی است. برای جلوگیری از تجمع آلودگی و آسانی 
در شست وشو و نظافت فضا مناسب است در درجه اول 
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این قفسه در ارتفاع 0/2 متر از کف تمام شده بر روی 
دیوار نصب شود.این امر از زنگ زدگی قسمت پایینی 
قفسه به دلیل تماس با آب و رطوبت نیز جلوگیری 
می کند. در غیر این صورت، قفسه باید با پایه هایی 
به ارتفاع حداقل 0/2 متر با رعایت مباحث ایستایی 
قفسه تهیه شود. سینک شست وشو به همراه آویز و 
آبچکان برای شست وشوی سطل و پارچه های تنظیف 
نیز الزامی است. تعبیه حوضچه برای شست وشوی تی 
و تخلیه محتویات آلوده سطل های نظافت در این فضا 
الز م است. یادآور می شود با توجه به روش های جدید 
در شست وشوی تی به وسیله دستگاه های مخصوص 
و یا استفاده از روکش های جدید قابل تعویض و یا 
یک بار مصرف، در صورت به کارگیری این روش ها، 
استفاده از این حوضچه کمتر است و تنها برای تخلیه 
محتویات سطل ها خواهد بود.ارتفاع نصب آویز تی بر 
روی دیوار باید به گونه ای باشد که برای جلوگیری از 
سرایت آلودگی احتمالی، سر تی به کف فضا نرسد؛ 

حداقل ارتفاع آویز 1/7 متر.
ایجاد تمهیداتی هم چون افزایش ارتفاع لبه حوضچه  
و  خودکار  دستگاه های  از  استفاده  تی شوی، 
نیمه خودکار شست وشوی تی و سطل، استفاده از 
دستگاه های تخلیه و دفع محتویات آلوده سطل های 
نظافت، استفاده از ابزار و وسایل نظافت یک بار مصرف 
عفونت  کنترل  افزایش  در  می تواند  این ها  مانند  و 
مناسب باشد. در صورت تعبیه پنجره خارجی در این 

اتاق، می توان آن را از نوع قابل بازشو در نظر گرفت.

اتاق کار کثیف
اتاق کار کثیف در موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد؛

 تمیزکردن و ضدعفونی کردن اولیه ابزار و وسایل 
پزشکی

 نمونه برداری از ادرار، مدفوع و مایعات خارج شده از 
بدن بیمار برای آزمایش

شست وشو و ضدعفونی کردن وسایلی مانند رسیور، 
گالیپات، ست و ابزار، شیشه ساکشن و مانند این ها

 تخلیه محتویات شیشه ساکشن، برخی از لگن ها 
و…  در کلینیکال سینک

 شست وشو و ضدعفونی لوله ادرار، انواع لگن و برخی 
از شیشه های ساکشن توسط دستگاه لگن شوی

خردکردن و دفع وسایل یکبار مصرف تخریبپذیر 
مانند لگن، لوله ادرار، رسیور مقوایی و مانند این ها ) در 

صورت  تعبیه دستگاه خردکن( 
پایه  روی  بر  و...  ادرار  لوله  لگن ها،  نگهداری 

مخصوص یا قفسه دیواری
 شست وشو و نگهداری موقت ابزار و وسایلی که باید 

به مرکز استریل بیمارستان فرستاده شود.

استانداردهای طراحی فضای اتاق کار کثیف 
بهتر است ورودی اتاق به وسیله پیش ورودی از دیگر 
فضاهای بخش جدا شود و این فضا در حوزه فضاهای 
خیس و مرطوب قرار گیرد. با توجه به رفت وآمد کاری 
موجود در اتاق کار کثیف و اتاق جمع آوری زباله و 
رخت کثیف و تفاوت در نوع فعالیت، باید از ادغام آن ها 

جلوگیری شود.
در  لگن خردکن  یا  و  لگن شوی  دستگاه  است  الزم 
این فضا قرار گیرد و برای نگهداری انواع ظروف از 
جمله لگن، گالیپات، رسیور و... باید در این فضا از 
قفسه های مخصوص استفاده کرد. نصب کلینیکال 
سینک برای تخلیه مایعات دفع شده از بدن بیماران در 
این فضا باید در نظر گرفته شود. سینک شست وشو با 
متعلقات مربوطه به همراه آبچکان برای شست وشوی 
دست و انجام فعالیت های مربوطه الزم است. مناسب 
است در یک طرف این سینک فضای کافی به عنوان 
میز کاری در نظر گرفته شود. قفسه  جلوباز ایستاده 
برای نگهداری مواد شوینده و ضدعفونی کننده، انواع 
ظروف یک بارمصرف، ست های استفاده شده )برای 

GC اتاق کثیف 

فرستادن به بخش استریل مرکزی(، ابزار و وسایل الزم 
است. برای جلوگیری از تجمع آلودگی و آسانی در 
شست وشو و نظافت فضا، مناسب است در درجه اول 
این قفسه در ارتفاع 0/2 متر از کف تمام شده بر روی 
دیوار نصب شود. این کار از زنگ زدگی قسمت پایینی 
قفسه به دلیل تماس با آب و رطوبت نیز جلوگیری 
می کند. در غیراین صورت قفسه باید با پایه هایی به 
ارتفاع حداقل 0/2 متر با رعایت مباحث ایستایی 

قفسه قرار داده شود.
در صورت تعبیه پنجره خارجی در این اتاق، می توان 
نوع بازشوی آن را در نظر گرفت.استفاده از پوشش 
یک پارچه در دیوارها و خودداری از به کارگیری هرگونه 
ایجاد  موجب  که  تزیینات  و  برآمدگی  و  فرورفتگی 
سطوح افقی در دیوارها تجمع آلودگی می شود، به 
علت حساسیت و اهمیت باالی کنترل عفونت در این 
فضا ضروری است. عناصر تأسیساتی مانند کانال ها، 
داکت ها و هم چنین الزامات سازه های مانند تیرها و 
ستون ها باعث ایجاد شکست های مضاعف در دیوار و 
سقف می شود و در نتیجه ازدیاد کنج ها را در پی دارد؛ 
برای جلوگیری از این امر، توجه به مکان یابی این موارد 
از اهمیت باالیی برخوردار است تا حتی االمکان در 
این فضاها قرار نگیرند و در صورت قرارگرفتن، طراح 
باید با طراحی کنج ها به صورت منحنی در درجه اول 
یا با استفاده از زوایای باز در گوشه ها از تجمع آلودگی 

جلوگیری کند.

اتاق جمع آوری کثیف
و  زباله ها  موقت  انبار  و  جمع آوری  برای  اتاق  این 
یا  و  دفع  برای  انتقال  زمان  تا  کثیف،  رخت های 

شست وشو، در نظر گرفته می شود.
فضاهای  از  باید  اتاق  این  به  مناسب  دسترسی 
کلی  به طور  شود.  گرفته  نظر  در  بیماران،  درمان 
برای جلوگیری از انتشار سروصدا و بوی نامطبوع 
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احتمالی در این نوع فضاها، کنترل بهتر عفونت، 
مکانیکی،  تأسیسات  اجرای  و  طراحی  در  آسانی 
ایجاد گردش کاری مطلوب و صرفه جویی اقتصادی 
مناسب است که فضاهای پشتیبانی از این نوع در 
صورت مطابقت با ضوابط طراحی در یک محدوده 

طراحی شوند.
همان طور که گفته شد، به طور کلی تعبیه راهروی 
خدماتی برای جلوگیری از عبور و مرور ترولی های 
زباله و رخت کثیف در فضاهای بیمارستان پیشنهاد 
می شود. این راهرو، اتاق کار کثیف و اتاق جمع آوری  
زباله و رخت کثیف را به آسانسور خدماتی متصل 
می کند و معمواًلً بین چند بخش مشترك است.در 
این حالت نقل و انتقال تمامی اقالم دورریختنی و 
یا قابل شست وشو از طریق این راهرو انجام می شود 
و این کار در به حداقل رساندن تداخل فعالیت ها در 
راهروی بخش و در افزایش کنترل عفونت مؤثر است. 
چنانچه این فضاها در بخش های مختلف در یک محور 
امکان،  در صورت  گیرند،  قرار  در طبقات  عمودی 
دسترسی به آسانسور خدماتی می تواند مستقیمًا از 
این اتاق ها صورت پذیرد. در صورت نبود امکان ایجاد 
دسترسی مستقیم به راهرو یا آسانسور خدماتی از 
طریق این اتاق، چیدمان آن باید به گونه ای انجام شود 
که برای نقل وانتقال ترولی های مملو از زباله و رخت 

نزدیک ترین  در  اتاق  این  راهروی بخش،  در  کثیف 
فاصله نسبت به راهروی اصلی بیمارستان و یا راهروی 

آسانسور خدماتی باشد.
به طور کلی زباله ها و رخت های کثیف بخش حداقل 
در چهار نوع ترولی مجزا از یکدیگر تفکیک می شوند؛ 
بنابراین باید فضای کافی برای استقرار و نگهداری 

آن ها در نظر گرفته شود.
الف( ترولی زباله های عفونی 2 عدد

ب( ترولی زباله های غیرعفونی 2 عدد
ج( ترولی رخت کثیف عفونی 2 عدد

د( ترولی رخت کثیف غیرعفونی 1 عدد
شست وشوی  جهت  آن  ملحقات  با  روشویی  تعبیه 
است.  الزامی  فضا  این  در  عفونت  کنترل  و  دست 
هم چنین تعبیه قفسه جلوباز ایستاده برای نگهداری 
و انبار مواد مصرفی مربوطه، مواد شوینده و وسایل 

نظافت ومانند این ها الزامی است.
در بعضی موارد ممکن است اتاق جمع آوری زباله و 
رخت کثیف خارج از بخش و به صورت مشترك بین 
چند بخش کنار یکدیگر، برنامه ریزی شود.در صورت 
تعبیه پنجره خارجی در این اتاق، می توان نوع بازشوی 
آن را در نظر گرفت. تعبیه در ورودی یک لنگه به پهنای 
خالص حداقل 0/9 متر و با ارتفاع خالص 2/1 متر، 

برای نقل و انتقال ترولی و بین مناسب است.

سرویس های بهداشتی
در  بیماران  بهداشتی های  سرویس  به طورکلی، 
وضعیت،  سطح  و  شرایط  به  توجه  با  را  بیمارستان 
گروه  هر  برای  که  می کنند  تقسیم  زیر  گروه های  به 
راهکارهای فیزیکی متناسب با آن برنامه ریزی شده 

است:
وضعیت1 : بیمارانی که با توجه به شرایط وخیم و یا 
وضعیت خاص امکان خارج شدن از تخت برای آن ها 

وجود ندارد.
راهکار: استفاده از پوشک یا لگن و شست وشو با پنبه و 
پارچه و اسفنج. از این رو پیش بینی اتاق کار کثیف در 
تمامی بخش هایی که بستری بیمار صورت می گیرد 

الزامی است.
وضعیت 2 : بیمارانی که به سختی می توانند از تخت 
خارج شوند و راه بروند ولی ترجیح می دهند جایگزین 
لگن با صالح دید پزشک، از حمام و سرویس بهداشتی 

استفاده کنند.
راهکار: استفاده از سرویس های بهداشتی با امکان 
ورود ویلچیر با حضور و کمک مستمر همراه یا کمک 

بهیار )با استفاده از ویلچیر(
وضعیت 3: بیمارانی که با کمک همراه و یا کمک بهیار 

می توانند راه بروند.
راهکار: استفاده از سرویس های بهداشتی بیماران با 
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کمک جانبی همراه و یا کمک بهیار صورت می پذیرد.
وضعیت 4: بیمارانی که به راحتی می توانند راه بروند.

راهکار: استفاده از سرویس های بهداشتی بیماران 
)سرویس فرنگی( بدون کمک یا استفاده از سرویس 
ایرانی واقع در سرویس بهداشتی عمومی در صورت 
صالح دید و اجازه پزشک )یادآور می شود نظارت کلی 
کادر پرستاری بر این گروه از بیماران در زمان استفاده 

از سرویس بهداشتی الزم است(
جسمی- ناتوانی های  دچار  بیماران  وضعیت 5 : 
حرکتی )معلول، فلج( که به تنهایی قادر به استفاده از 

سرویس های بهداشتی هستند.
راهکار: استفاده از حمام و سرویس های بهداشتی 

معلوالن
 

استاندارد سرویس های بهداشتی عمومی
باید در تمامی فضاهای عمومی و انتظار  سرویس 
مختلف  افراد  استفاده  برای  عمومی  بهداشتی 
پیش بینی شود. پیش بینی این سرویس ها باید برای 
هم چنین  و  شود  انجام  تفکیک  به  بانوان  و  آقایان 
سرویس مناسب معلوالن نیز می باید در نظر گرفته 
شود. موقعیت سرویس های بهداشتی باید در قسمتی 
نزدیک به فضای عمومی باشد. باید توجه شود که 
سرویس ها در مسیرهای اصلی و پرتردد قرار نگیرند 
و سعی شود با ایجاد مسیرهای فرعی یا قرارگیری در 
محدوده های کم رفت وآمد، از فضاهای اصلی جدا 
شوند. البته طراحی باید به گونه ای باشد که مراجعان 
بتوانند به آسانی به آن دسترسی پیدا کنند و برای 

پیداکردن آن سردرگم نشوند.
در سرویس های به طور معمول برای کنترل بیشتر 
سرویس  از  مراجعین  راحت تر  استفاده  و  عفونت 
دالیلی  به  که  افرادی  و  می شود  استفاده  شرقی 
از  هستند  فرنگی  سرویس  از  استفاده  نیازمند 
می کنند.  استفاده  معلوالن  بهداشتی  سرویس 
البته اگر تعداد سرویس های عمومی برای خانم ها 
یا آقایان بیش از 2 عدد باشد می توان یکی از آن ها 
را با سرویس فرنگی تجهیز کرد و یا این که یکی از 
سرویس ها دارای سرویس ایرانی و فرنگی باشد. از 
آنجا که امکان دارد بیماران نیز از سرویس بهداشتی 
عمومی استفاده کنند، لذا باید همه مسایل ایمنی 

بیمار در طراحی در نظر گرفته شود.
نصب کاسه توالت فرنگی به ارتفاع 0/45 متر از کف 
و با فاصله حداقل 0/3 متر از دیوار و یا دیگر موانع 
مجاور الزامی است. حداقل فاصله بین لبه کاسه 

روشویی با کاسه توالت فرنگی باید حداقل 0/3 متر 
باشد.

لبه های جانبی و پشتی توالت ایرانی باید از دیوار اطراف 
حداقل 0/2 متر فاصله داشته باشد و درصورتی که 
جلوی آن دیوار باشد  حداقل 0/3 متر فاصله داشته 
باشد. فاصله لبه جانبی توالت شرقی با لبه روشویی، 
توالت فرنگی، وان و یا هر وسیله ثابت دیگر باید حداقل 
0/3 متر باشد. ارتفاع روشویی 0/9 متر در نظر گرفته 
می شود. و وجود آینه، جای حوله کاغذی، صابون مایع 
و سطل زباله در این فضا در مجاورت روشویی الزامی 
است. حداقل فاصله لبه جانبی کاسه روشویی تا دیوار 
یا هر مانع دیگر باید 0/2 متر باشد. لوله های آب گرم و 
فاضالب زیر روشویی باید حفاظت و عایق بندی شود. 
روشویی  زیر  در  تیز  گوشه های  ایجاد  از  خودداری 
الزامی است. پیشنهاد می شود شیرهای روشویی از 
نوع خودکار باشد تا تماس دست و انتقال آلودگی به 
حداقل برسد؛ در غیر این صورت شیرهای روشویی 

باید از نوع اهرمی باشند و به راحتی باز و بسته شوند.
این  از  بیمار  استفاده  احتمال  این که  به  توجه  با 
سرویس ها وجود دارد  باید یک عدد آویز تک سرم بین 
روشویی و سرویس نصب شود و درب سرویس های 
آن ها وجود  در  بیمار  احتمال حضور  که  بهداشتی 
دارد رو به بیرون باز شود. برای کنترل بیشتر عفونت و 
زیبایی بصری  بهتر است  فالش تانک سرویس ایرانی 
از نوع توکار در نظر گرفته شود. در مجموعه سرویس 
بهداشتی خانم ها، توصیه اکید می شود اتاق  یا فضای 
تعویض پوشک نوزاد در نظر گرفته شود. حداقل ابعاد 
این فضا باید حدود 2 متر طول و 1/1 متر عرض برای 
سرویس ایرانی در نظر گرفته شود. حداقل روشنایی 
الزم برای این فضا 50 لوکس است اما روشنایی 100 

لوکس برای این فضا توصیه می شود.

استاندارد سرویس بهداشتی معلوالن
عالوه بر موارد بیان شده درباره سرویس بهداشتی 
عمومی، موارد دیگری در سرویس بهداشتی معلوالن 
باید رعایت شود. نحوه  چیدمان روشویی و توالت 
فرنگی باید به گونه ای باشد که نیاز به چرخش ویلچیر 
در فضا را به حداقل برساند. بنابراین پیشنهاد می شود 
که روشویی بر دیوار روبروی در ورودی نصب شود و 
توالت فرنگی در کنار روشویی و در همان جبهه قرار 
گیرد. چیدمان توالت و روشویی می تواند به شکل های 
مختلف انجام شود؛ ولی در هر حال باید توجه شود که 
بیمار به راحتی بتواند از آن استفاده کند و در مواردی 

که بیمار نیازمند کمک همراه و یا کمک بهیار باشد، 
طراحی و ابعاد فضا باید امکان کمک به بیمار را فراهم 
کند. به طور معمول، فرد معلول قادر است به تنهایی 
از این فضا استفاده کند؛ بنابراین ابعاد این فضا باید 
امکان چرخش و حرکت آسان ویلچیر را فراهم کند. به 
همین دلیل، برای میسر بودن چرخش 180 درجه 
بهداشتی،  سرویس  فضای  در  ویلچیر  با  معلوالن 
با قطر  دایره  به شکل  مانع  بدون  و  فضایی خالص 
این  این که  به  توجه  است.با  نیاز  متر  حداقل 1/5 
فضا توسط بیمار برروی ویلچیر مورد استفاده قرار 
می گیرد، ارتفاع مناسب روشویی 0/8 تا 0/85 متر 

مناسب است.
تعبیه دستگیره افقی در ارتفاع 0/7 متر از کف تمام 
شده در دو طرف توالت فرنگی برای استفاده معلول 
الزامی است، با تعبیه دستگیره های نوع لوالیی جمع 
فرنگی  از سرویس  مواقعی که  شونده، می توان در 
استفاده نمی شود، از ایجاد مزاحمت و اشغال فضا به 
وسیله این دستگیره،جلوگیری کرد.ارتفاع آویز حوله 
یک بار مصرف، جای صابون و یا دستگاه خشک کن 

برقی از کف نباید از 1 متر بیشتر باشد.

موارد مشترک 
برای نازک کاری این فضا جهت رعایت مقررات کنترل 
دارای  که  شود  استفاده  مصالحی  از  باید  عفونت 
مقاومت در برابر خراش و ساییدگی باشند و تا حد 

امکان مصالح دارای خاصیت آنتی باکتریال باشند.
نازك کاری فضاها باید صاف و فاقد فرورفتگی و برآمدگی 
باشد. منظور از ایجاد سطح صاف و فاقد فرورفتگی و 
برآمدگی، استفاده نکردن از هرگونه تزیینات هم چون 
گچبری، اختالف سطح بین پوشش های ترکیبی و 
مانند این ها.در سطوح و یا پرهیز از اجرای نادرست 
پنجره،  و  دیوار  اتصال  هم چون  معماری  جزییات 
اتصال قرنیز به دیوار است. چرا که این امر موارد ایجاد 
فرورفتگی و یا برآمدگی در سطوح افقی یا عمودی 
بر روی دیوار می شوند. درب مورد نیاز سرویس های 
بهداشتی،  اتاق نظافت تک لنگه با عرض مفید 0/7 متر 
است که در مورد سرویس های بهداشتی معلولین این 
عرض 0/9 متر محاسبه می شود و بهتر است برای این 

درب ها، آرام بند تعبیه شود.                                                  

منابع :
استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن 

مجموعه مقررارت ملی ساختمان

مقاله
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آموزش نظافت در بیمارستان ها 
مدون و منسجم نیست

شیوه و شرایط نظافت در بیمارستان ها 
به ویژه در بخش های ویژه نقش به سزایی 
در کنترل عفونت های بیمارستانی  دارد 
ضوابطی  و  اصول  رعایت  صورت  در  و 
نظافت  مراحل  انجام  زمینه  در  که 

آن،  منظم  کنترل  و  تعیین شده است  بیمارستانی 
این امر می تواند تا حد قابل توجهی در کاهش خطر  

گسترش عفونت های بیمارستانی تأثیرگذار باشد.
به گفته علی ماهر، مدیرکل مدیریت بیمارستانی و 
تعالی بالینی وزارت بهداشت مواد ضدعفونی کننده 
نظافت  منظور  برای  که  بهداشتی  محلول های  و 
بیمارستانی و فضاهای درمانی در بازار موجود است 
استاندارد هستند و از پیش توسط سازمان غذا و 
داور در مورد مواد تشکیل دهنده و میزان اثرگذاری و 

آنتی باکتریال بودن، آزمایش  و تایید شده اند. 
او معتقد است وضعیت نظافت در بیمارستان های 
به  و  قبول است  قابل  و  به طور کلی مطلوب  ایران 
در  ایران  بیمارستان های  که  است  دلیل  همین 
مقایسه با بیمارستان های 22کشور منطقه، دومین 
رتبه کنترل عفونت و پاکیزگی را دارند: »به گونه ای 
که در چند سال اخیر، شکایت های بسیار کمی در 
داشتیم  بیمارستانی  عفونت های  گسترش  زمینه 
و جز دو مورد اتفاق جدی در این زمینه رخ نداده 

است.«  
بهداشتی  شرایط  کنترل  روند  زمینه  در  او 
بیمارستان ها می گوید: »کمیته کنترل عفونت هر 
چند وقت یک بار به تمام بخش های بیمارستان ها 
سرکشی می کند و با نمونه گیری، وضعیت بهداشت 
هر بخش را کنترل می کند و در صورتی که میزان 
استاندارد  حد  از  بیش  فعال  میکروارگانیسم های 

باشد به بیمارستان تذکر داده می شود.«
به گفته ماهر با توجه به وسعت بیمارستان و اهمیت 
آن و بخش هایی که دارد این کنترل ممکن است 

مناطق  مورد  در  حتی  یا  هفتگی 
روزانه  اتاق های عمل  مانند  حساسی 

انجام شود.
راهنمای  دارای  بیمارستانی  نظافت 
سازمان  توسط  که  است  عملی 
است  شده   تدوین  بهداشت  جهانی 
آن،  به  توجه  با  نیز  بهداشت  وزارت  و 
در  و  کرده  تدوین  را  مربوطه  الزم  استانداردهای 

اختیار مراکز درمانی گذاشته  است.
بالینی  تعالی  و  بیمارستانی  مدیریت  مدیرکل  اما 
استاندارد  شیوه های  بر  عالوه  بهداشت  وزارت 
استفاده،  مورد  کننده  ضدعفونی  مواد  و  نظافت 
مصالح  و  مواد  و  بیمارستان ها  بنای  معماری 
به کار رفته در آن را برای حفظ بهداشت و تأمین نظافت 
بیمارستان ها بسیار مؤثر می داند: » مواد و مصالحی 
که برای ساخت بیمارستان ها به کار می رود می تواند 
تأثیر گذار  آن  نظافت  روند  و  بهداشتی  شرایط  در 
بیمارستان های  ساختمان  در  نمونه  برای  باشد. 
قدیمی از مصالحی استفاده شده  است که دارای 
امکان  این شرایط  و  بسیار است  فرج های  و  خلل 
ضدعفونی کامل را غیرممکن می کند. در حالی که 
در ساخت بیمارستان های جدید از مصالح ویژه ای 
در کف پوش ها، دیوارها و تجهیزات استفاده می شود 
که آنتی باکتریال هستند این یعنی خود این مصالح 
امکان گسترش عفونت را کم کرده و در کنترل آن 

مؤثرند.«
البته ماهر معتقد است آموزش کارکنانی که نظافت 
بیمارستان ها را برعهده دارند نقش جدی در انجام 
بیمارستان ها دارد.  بهداشت  روند نظافت و حفظ 
اتفافی که هنوز به صورت منسجم رخ نداده  است و 
برنامه  تدوین شده مشخصی در مورد آن وجود ندارد. 
نظام  بیمارستان  او می گوید: »در حال حاضر هر 
خاص خود را درا ین زمینه پیاده می کند و معمواًلً 
آموزش  قدیمی تر  کارکنان  توسط  جدید  کارکنان 

داده می شوند.«                                            

علی ماهر، مدیرکل مدیریت بیمارستانی و تعالی بالینی وزارت بهداشت

ایران، رتبه دوم در کنترل
 عفونت بیمارستان را دارد 

مقررات بهداشت 
محیط بیمارستان چه می گوید

آیین نامه ای برای 
برون سپاری 
رختشویی نداریم
و  راه اندازی  نامه  »آیین  در  بهداشت  وزارت 
»مقررات  نام  با  را  فصلی  بیمارستان«  بهره برداری 
بهداشت محیط«  در نظر گرفته است که در آن بر 
بر اساس  تمرکز شده  است.  بیمارستان ها  نظافت 

این مقرارات اقدامات زیر اجباری است:
اتاق ها و تمام وسایل و تجهیزات   نظافت روزانه 

موجود در آن 
 الزام نظافت  وگندزدایی کف تمام اتاق ها و راهروها 

در بخش ها به طور مرتب در هر نوبت کاری
 تعویض تمام وسایل تخت بیمار از قبیل ملحفه ها، 
تشك، پتو، بالش و روتختی ها به طور مرتب و حداقل 
روزی یك بار به طوری که پیوسته سالم، تمیز و عاری 

از آلودگی باشد.
روش  به  و  مرتب  به طور  عمل  اتاق  گندزدایی   

مناسب
برای  بهداشتی  با شرایط  اتاق مخصوص   وجود 
نگهداری وسایل تمیزکننده و تجهیزات مکانیکی 

نظافت، مواد پاك کننده و گندزداها
 الزامی بودن وجود یك محل شست وشوی مجهز 
و  تمیز کردن  برای  و تسهیالتی  به آب گرم و سرد 
ضدعفونی کردن پوتین ها، چکمه ها، کفش ها و تی 

و  دستشویی ها  توالت ها،  همه  گندزدایی   
حمام های بخش عمل به طور مرتب و دست کم روزانه 

دو مرتبه با مواد گندزدای مناسب 

نظارت الزامی است
بسنده  مقررات  این  تدوین  به  تنها  قانون گذار  اما 
محیط  بهداشت  مقررات  اساس  بر  و  است  نکرده 
در» آیین نامه راه اندازی و بهره برداری بیمارستان« 
مرتب  به طور  بیمارستان ها  این  پایش  و  نظارت 
اجباری است و برای نظارت و پایش بیمارستان ها 
نیز چک لیست ملی وجود دارد. بر اساس مفاد این 
چک لیست تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
بندهای  هستند.  بیمارستان ها  پایش  به  موظف 

گزارش
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اساس  بر  که  این چک لیست  در  نظافت  با  مرتبط 
بیمارستان«  بهره برداری  و  تأسیس  نامه  »آیین 

تنظیم شده  شامل موارد زیر است: 
  نظافت اتاق ها و وسایل و تجهیزات آن ها مطابق 

برنامه زمان بندی شده
 گندزدایی سطوح، وسایل و تجهیزات متناسب با 

نوع کاربری 
برنامه منظم شستشو و گندزدایی بخش  انجام   

اتاق های عمل 
 وجود محل مناسب برای شستشو و گندزدایی 

سطل های زباله 
 شستشو و گندزدایی وسیله حمل پسماند پس از 

هر بار تخلیه با موادمناسب گندزدا
 رعایت نظافت عمومی در آشپزخانه 

بیماران  برای  استفاده  مورد  ظروف  گندزدایی   
عفونی یا استفاده از ظروف یک بار مصرف مورد تایید 
اهمیت نظافت در بیمارستان تا آن جا است که در برنامه 
اعتبار بخشی بیمارستان نیز محوری به نام بهداشت 
و  نظافت  برای  استانداردهایی  و  دارد  وجود  محیط 
گندزدایی بیمارستان تعریف شده است که در راستای 

اجرایی کردن آیین نامه  و چک لیست یاد شده  است.

ویژگی کارکنان بخش نظافت بیمارستان
بر اساس این آیین نامه تمام افرادی که نظافت بیمارستان 
را به عهده دارند باید آموزش های الزم را دیده باشند و 
مطابق ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی 

و بهداشتی باید گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی 
در پرونده کاری آن ها وجود داشته باشد. 

برای نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان نیز بر 
اساس »آیین نامه تأسیس و بهره برداری بیمارستان« 
وجود دست کم یک نفر کارشناس بهداشت محیط 
روزانه  و  مستمر  به طور  که  بیمارستان  در  شاغل 
عوامل بهداشت محیطی بیمارستان را کنترل کند، 

ضروری است. 

شرایط رختشوی خانه در آیین نامه تأسیس 
و بهره برداری بیمارستان

برای کنترل شرایط رختشوی خانه در بیمارستان ها 
عفونت های  کنترل  در  که  نقش جدی  به  توجه  با 
به اهمیت موضوع در  توجه  با  و  بیمارستانی دارد 
بیمارستان«  بهره برداری  و  تأسیس  »آیین نامه 
محیط  بهداشت  ارزیابی  ملی  چک لیست  و 
شده  است.  گرفته  نظر  در  بندهایی  بیمارستان، 
بیمارستان  بخشی  اعتبار  برنامه  در  هم چنین 
 » »رختشوی خانه  عنوان  با  اختصاصی  محوری 
وجود دارد. بر اساس این مستندات رختشوی خانه 
باید از نور، تهویه مناسب و از  فضای کافی برخوردار 
باشد. تفکیك لباس های آلوده، شستشو با ماشین 
لباس شویی مناسب و گندزدایی باید به نحو مقتضی 
باید  رختشوی خانه  دیوارهای  و  کف  شود.  انجام 
قابل شستشو باشد و از سیستم فاضالب مناسب 
و  تأسیسات  رختشوی خانه،  محل  شود.  استفاده 

تجهیزات، خشك کن و توزیع لباس ها و ملحفه باید 
لباس های  باشد.  مربوطه  دستورالعمل های  برابر 
آغشته به مواد دفعی باید جداگانه جمع آوری به طرز 

بهداشتی ضدعفونی و شستشو شود.
در مورد برون سپاری رختشوی خانه بیمارستان، به 
دلیل تبعات بهداشتی و مخاطراتی که می تواند به 
همراه داشته باشد در حا ل حاضر  برنامه ای در این 

خصوص وجود ندارد. 

نظافت در طرح تحول سالمت
ارتقای  برنامه  در  سالمت،  نظام  تحول  طرح  در 
از  یکی  کشور  بیمارستان های  هتلینگ   کیفیت 
خدمات  هتلینگ،  خدمات  ارزیابی  محورهای 
نظافت و بهداشت است و به موضوع مذکور به طور 
جدی توجه شده  است. مجموعه ای نیز تحت عنوان 
کنترل  در  آن  نقش  و  محیط  بهداشت  »راهنمای 
عفونت های بیمارستانی« در دست تهیه است که 
»اصول کلی روش های  باعنوان  آن  از  در بخشی  
درمانی«  و  بهداشتی  مراکز  تمام  برای  پاکسازی 
به طور مفصل به نظافت و گندزدایی در  بیمارستان 
پرداخته است  و همه راهکارها و اصول  عملی  و 

کاربردی در آن توضیح داده شده  است.                                      

فریبا ملک احمدی 
رییس گروه بهداشت محیط بیمارستان ها و نظارت 
بر مدیریت پسماند مرکز سالمت محیط و کار وزارت 

بهداشت

گزارش
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فناوری های مدرن در خدمت ضدعفونی کردن بیمارستان ها؛

مسیر تغییرات، کدام سو را نشان می دهد

چالش ها و رویکردها
در بحث نظافت سطوح بیمارستانی، مطالعات همه 
جانبه ای وجود دارند که عمدتًا بر مشکالت مربوط 
این  به کارکنان تمرکز دارند. نقطه اشتراک بیشتر 
مطالعات، نشان می دهد که نظافت دستی سطوح در 
بیمارستان ها کمتر از اندازه مطلوب است. در بسیاری 
از بیمارستان ها، فقط 40 تا 50 درصد از سطوحی 
که باید نظافت شوند، توسط کارکنان خدمات تمیز 
در  که  مشاهده ای  روش های  هم چنین  می شوند. 
آن ها از آدونوزین تری فسفات شب تاب نیز استفاده 
می شود، نشان داده اند که دقت و عملکرد کارکنان 
به طور شخصی نیز، تفاوت قابل توجهی دارد. یکی از 
مطالعات نشان می دهد که هر یک از کارکنان، با توجه 
به خصوصیت اخالقی، رفتاری و حتی آموزش هایی 

که پیشتر دریافت کرده اند، زمان متفاوتی را صرف 
تمیزی سطوح می کنند. هم چنین تعداد دستمال 
ضدعفونی که برای هر اتاق استفاده می کنند، نیز 
نیز  آن ها  تالش  حاصل  بنابراین،  و  است  متفاوت 
متفاوت است. در کنار این عوامل، که کمتر قابل 
کنترل هستند، گردش کارکنان نیز مشکل عمده ای 
در زمینه نظافت محیط است. گردش کارکنان یکی از 
عوامل نامطلوبی است که ممکن است گاه 30 تا 50 
درصد بر عملکرد آن ها تأثیر بگذارد. به بیان ساده تر، 
سطوح و ابزارها یا وسایلی که ضدعفونی نشده اند، 
ممکن است بر اثر خطای انسانی، هم چنان آلوده 

باقی بمانند. 
بیش از 50 درصد بیمارستان هایی که به تازگی در یک 
نظرسنجی در ایاالت متحده آمریکا، شرکت کرده اند، 

کمبود نیروهای خدماتی در زمینه نظافت محیط را 
این چالش ها دانسته اند. هم چنین،  از  یکی دیگر 
کارکنان خدماتی پرستاری نیز ممکن است نتوانند با 
قطعیت بگویند که نظافت سطوح و تجهیزات وظیفه 
کدام یک از آنان است و این نیز خود در روند مدیریت 
اختالل  ایجاد  درمانی  محیط های  در  بهداشت 
می دهند  نشان  مطالعات  از  بسیاری  کرد.  خواهد 
استاندارد سطوح  یا ضدعفونی دستی  که نظافت 
می تواند به کاهش آلودگی ها کمک کند، اما همیشه 
موفق به حذف پاتوژن های مهمی چون کلستریدیوم 
دیفیسیل، استافیلوکوک و دیگر باکتری های مقاوم 
ناکامی در  این  بیوتیک ها نمی شود.  آنتی  برابر  در 
ترخیص،  زمان  در  به ویژه  بیمار،  اتاق  ضدعفونی 
میزان خطر انتقال این پاتوژن ها از یک بیمار به بیمار 

در سال های گذشته، توافقی همگانی بر این موضوع که نظافت و ضدعفونی بهتر در بیمارستان ها باید در رتبه بندی آن ها مؤثر باشد، پدید آمده است. 
متخصصان به طور کلی با نظافت دقیق بعضی مناطق به طور روزانه و در زمان ترخیص بیمار یا حتی بعد از هر بار استفاده بیمار، موافقند و آن را موضوعی 
ضروری در برنامه های جلوگیری از عفونت می دانند. هم چنین، مباحث دیگری نیز درباره اهمیت چگونگی استفاده از مواد شیمیایی و فناوری های 
مربوط به نظافت، برای ضدعفونی محیط، تجهیزات، مالفه ها و دیگر سطوح پارچه ای وجود دارد. علی رغم وجود پیمان نامه ها و دستورالعمل های 
مختلف، موضوع نظافت بیمارستان ها از جمله چالش های اصلی مدیریت حوزه بهداشت و درمان است. در این نوشتار تالش خواهیم داشت، برخی 
رویه ها و فناوری های جدید در حوزه نظافت سطوح، تجهیزات و رخت شویی را تشریح کنیم. اما پیش از آن، برخی چالش های اصلی نظافت بیمارستانی 

برای درک هرچه بیشتر اهمیت موضوع، بیان خواهد شد.

گزارش
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دیگر را افزایش می دهد و از این رو اهمیت بسیاری 
دارد.

موضوعات  اجرایی،  نیروهای  مشکالت  بر  عالوه 
نیز  دستورالعمل ها  و  پیمان نامه ها  چون  دیگری 
چالش برانگیزند. برای نمونه، نوع سطحی که باید 
نظافت یا ضدعفونی شود می تواند بر میزان باکتری ها 
حالی ست  در  این  باشد.  تأثیرگذار  نظافت  از  پس 
قلم  از  موارد  این گونه  پیمان نامه ها،  بیشتر  در  که 
بنا بر برخی تحقیقات، نوع ماده ای که  می افتند. 
ریل تخت بیمار از آن ساخته می شود، به گونه ای ست 
که دستمال های میکروفایبر می تواند باکتری های 
آن را از میان ببرد و تأثیر آن بیشتر از دستمال های 
زمان  است  ممکن  هم چنین،  است.  ضدباکتری 
انجام نظافت نیز تأثیر منفی بر ضدعفونی و کیفیت 
نظافت داشته باشد. حتی استفاده از دستمال ها 
بدون بهره گرفتن از میزان کافی از آنتی باکتری ها نیز 
در بقای باکتری ها و ناکارآمدی نظافت مؤثر است. 
چهارتایی  ضدعفونی کننده های  از  استفاده  الزام 
دستمال های  یا  کتانی  پارچه های  برای  آمونیوم 
متشکل از میزان قابل توجهی از سلولز ممکن است 
بگذارد.  منفی  اثر  ضدمیکروب ها،  تأثیر  میزان  بر 
هم چنین مطالعات بسیاری نیز نشان می دهند که 
دستمال های آغشته به مواد پاک کننده توانایی های 
متفاوتی برای از میان بردن پاتوژن ها از سطوح دارند 
و حتی ممکن است به انتقال پاتوژن از یک سطح به 

سطح دیگر نیز کمک کنند.
یکی دیگر از چالش های مهم، موضوع خطاهایی 
انجام  بر  نظارت  زمان  در  است  ممکن  که  است 
ضدعفونی رخ دهد. برای کاهش آسیب های ناشی 
از این چالش، عموما پیشنهاد می شود که نظامی 
بهداشت  کارکنان  فعالیت های  بر  نظارت  برای 
محیط و تشویق آن ها بر اساس بازخوردهای مربوط 
به عملکردشان طراحی شود. با این وجود، نظارت 
بر عملکرد این کارکنان، معمواًل به صورت مقطعی 
تازگی،  به  نمی شود.  انجام  مداوم  به طور  و  است 
ساختار های عالمت گذاری با فلورسنت و سنجش 
شب تابی، به عنوان روش هایی مفید برای نظارت بر 
عملکرد کارکنان بخش نظافت و ضدعفونی و ارایه 
بازخورد به آن ها شناخته می شوند. متأسفانه، این 
نمی گیرند  قرار  استفاده  مورد  مدام  به طور  ابزارها 
انتقال  مورد  در  را  خطر  میزان  موضوع،  همین  و 
پاتوژن های خطرناک باال می برد. این مهم که نظارت 
از  انجام می شود، ناشی  به صورت مقطعی  معمواًل 

این است که فعالیت های نظارتی زمان بر هستند و 
برای نتیجه بخش بودن حتما باید به طور مداوم انجام 
شوند؛ بنابراین نظام های نظارتی عمومًا با بحران های 
کارآمدی پیچیده ای رو به رویند و از همین رو، بسیاری 
از مهندسان حوزه بهداشت و سالمت به روش های 

مستقل از نظارت گرایش پیدا کرده اند.
عکس دوم نیز از سه تصویر تشکیل شده است که 
در آن از آزمایش شب تابی ATP، استفاده می شود 
تا درباره تمیزی سطوح اطمینان حاصل شود. در 
مرحله اول، از گردگیر مخصوص برای نمونه گیری 
در  را  گرفته شده  نمونه  سپس  می شود؛  استفاده 
لوله واکنشی قرار می دهند و برای مدت 10 تا 15 
ثانیه تکان می دهند، در مرحله سوم، لوله را درون 
لومینومتر می گذارند و سپس نتیجه را بر روی صفحه 

لومینومتر می خوانیم. 

فنـــاوری هــای مــدرن در خــدمت نظافت 
بیمارستانی

موضوع  عمومًا  مطرح شده،  چالش های  از  جدا 
استفاده از فناوری های نوین نیز در مباحث مدیریت 
نظافت مراکز درمانی مطرح است. فناوری های جدید 
هستند.  تقسیم بندی  قابل  دسته  چند  در  معمواًل 
مایع  ضدعفونی کننده های  به  مربوط  اول،  دسته 
سطوح و لباس ها هستند. دسته دوم، فناوری های 
مربوط به روش های بهسازی شده برای استفاده از 
پارچه هایی  و  این مواد است. دسته سوم، سطوح 
می شوند.  ضدعفونی  خودکار  به طور  که  هستند 
دارند  حضور  شیمیایی  عوامل  چهارم،  دسته  در 
که با تابش نور، فعال می شوند و سطوح و پارچه ها 
فراگیرترین  اما،  می کنند:  ضدعفونی  را  ابزارها  یا 
نوع فناوری های جدید در حوزه بهداشت و نظافت 
از  بی نیاز  دستگاه های  و  تجهیزات  بیمارستانی، 

لمس هستند که به طور خودکار عمل می کنند.

نسل جدید مایعات ضدعفونی کننده 
حال  در  که  جدید  ضدعفونی کننده  مایعات 
در  شیمیایی  مؤسسات  یا  موجود  بازار  در  حاضر 
سرتاسر جهان، مشغول بررسی های بیشتر بر روی 
پراکسید  ترکیبات  شامل  معمواًل  هستند،  آن ها 
هیدروژن، پراستیک اسید هیدروژن پراکسید، آب 
اتمسفری  فشار  تحت  پالسمای  شده،  الکترولیزه 
بر اساس تحقیقات  پلیمری اند.  و گوانیدین  سرد، 
انجام شده، تنها یک  بار استفاده از ترکیبات حاوی 

پراکسیدهای هیدروژنی بهبودیافته، می تواند میزان 
باکتری های سطوح را به میزان قابل توجهی کاهش 
دهد. یکی از تحقیقات انجام شده نشان داد، مایع 
ضدعفونی کننده ای که فقط 0/5 درصد از وزن آن را 
پراکسید هیدورژن بهبودیافته تشکیل داده است، 
به محصوالت  در شرایط محیطی یکسان،  نسبت 
در  شیمیایی،  ماده  این  فاقد  ضدعفونی کننده 
تأثیرگذارتر  بیمارستانی  عفونت های  کاهش 
کاهش  برای  می تواند  هم چنین  ماده  این  است. 
آلودگی های پاتوژن های مقاوم در مقابل داروها نیز 
مؤثر باشد. برخی از ضدعفونی کننده های متشکل از 
پراکسیدهای هیدروژن بهبودیافته، می توانند برای 
مقابله با ویروس های جایگزین نورو ویروس نیز به کار 
روند و هم زمان تأثیرات مخرب سدیم هایپوکلریت ها 
در  معمواًل  محیط  بهداشت  کارکنان  ندارند.  نیز  را 
از  نیست  الزم  محصوالت،  این  از  استفاده  حین 
کنند.  استفاده  حفاظتی  ماسک های  یا  دستکش 
هم چنین، میزان سموم این محصوالت نیز نسبت به 
ضدعفونی کننده های پیشین به مراتب کمتر است 
نظافت  صنعت  برای  جدید  آینده ای  نویدبخش  و 

بیمارستانی و ارتقای کیفیت همه جانبه آن است.

بـــه کارگیـــــری  نـــویـــن  روش هـــــای 
ضدعفونی کننده های جدید

یا  و حوله ها  فوق میکروفایبرها  و  الیاف میکروفایبر 
دستمال های نظافت ساخته شده از این الیاف، یکی از 
جدیدترین روش های مصرف ضدعفونی کننده های 
که  داده اند  نشان  مطالعات  برخی  هستند.  مایع 
کارایی این روش ها نسبت به دستمال های تهیه شده 
از کتان عادی بیشتر است. البته، به نظر نمی رسد که 
یکسان  به طور  همگی  میکروفایبری  دستمال های 
شواهدی  موارد  برخی  در  حتی،  باشند.  اثربخش 
از سطحی به سطح  باکتری ها  بر پخش شدن  دال 
دیگر، در اثر استفاده از این دستمال ها نیز وجود 
این  عملکرد  کیفیت  و  عمر  طول  هم چنین  دارد. 
با هایپوکلریت و دمای  اثر تماس  محصوالت نیز در 
کاهش  خشک کردن،  و  شست وشو  هنگام  باالی 
می یابد و همین امر هزینه های نظافت را برای مراکز 
درمانی باال می برد. با این حال، هنوز مشخص نیست 
که دستمال ها و حوله های میکروفایبری در همکاری 
با ضدعفونی کننده های آمونیومی تا چه اندازه در از 
میان بردن باکتری ها در سطوح آلوده مؤثرند. برای 
این منظور، مطالعات بیشتر و تکمیلی تری الزم است 
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تا به طور مشخص و به دور از جانب داری های بازرگانی 
و تجاری در مورد مزایای این دستمال ها نسبت به 

روش های قبلی، صحبت شود.

سطوح خود ضدعفونی کننده
این سطوح عمدتًا از فلزات سنگینی چون مس و نقره 
ساخته می شوند که ذاتًا خصوصیاتی ضدمیکروبی 
دارند. البته، به دلیل قیمت گران این فلزات، معمواًل 
روکشی از مس یا نقره بر روی سطوح استفاده می شود 
و در نتیجه این اقدام، برای هفته ها و حتی شاید ماه ها 
این روکش با خصلت ضدمیکروبی باقی می ماند. در 
چند سال گذشته، از این روش برای جلوگیری از رشد 
باکتری ها یا کاهش هزینه های ضدعفونی کردن و 
نظافت در محیط های درمانی استفاده شده است. 
نقره به شدت به گروه دی سولفید و سولفیدریل موجود 
متصل  میکروبی  پروتئین های  سلولی  دیواره  در 
می شود و به مرگ سلول های آن منجر می شود. مس 
نیز می تواند موجب شود که رادیکال های اکسیژن  
آزاد شود. این رادیکال های آزاد نیز منجر به نابودی 
پروتئین ها و اسید نوکلئیک ها می شوند. تحقیقات 
نشان داده اند که اشباع سطوح تجهیزات با آلیاژ های 
مس، آلودگی های باکتریایی سطوح و احتمال ابتال 

به عفونت های بیمارستانی را کاهش می دهد.
و  زیستی  ترکیباتی  که  ارگانوسیلیکونی  ترکیبات 
متشکل از سورفاکتانت و ماده ضدمیکروبی مانند 
آمونیوم هستند نیز از جمله موادی هستند که در 
و  می شوند  برده  به کار  درمانی  تجهیزات  ساخت 
به صورت خودکار به کاهش عفونت های بیمارستانی 

برای  ارگانوسیلیکونی  سطوح  می کنند.  کمک 
ماه ها خاصیت ضدمیکروبی خود را حفظ می کنند 
و  باکتری ها  میزان  از  درکاستن  طریق  این  از  و 
میکروب ها در ابزار، تجهیزات و سطوحی که سالمت 
بیمار با آن در ارتباط است، مؤثر است. بسیاری از 
تأثیر این  مهندسان پزشکی هنوز به قطعیت درباره 
درباره  تحقیقات  البته،  نمی گویند.  سخن  ماده 
میزان تأثیر و نقش این ارگانوسیلیکون ها در نظافت 
و ضدعفونی کردن سطوح و ابزارها در دست انجام 

است.
فتوسنتزکننده هایی که با نور فعال می شوند 
در این زمینه تنها چند مطالعه جزیی تابه حال انجام 
شده  است. یکی از این مطالعات، تحقیقاتی پیرامون 
تابش بر پرتو فرابنفش بر سطح دی اکسید تیتانیوم 
در ابعاد نانوست که به آزادشدن انواع اکسیژن فعال 
ضدعفونی  را  سطوح  می تواند  و  می انجامد  منجر 
کند. دی اکسید تیتانیوم فعال شده خصوصیت های 
ضدمیکروبی متفاوتی دارد که از آن جمله می توان 
به قابلیت آزاد کردن عواملی برای مقابله با پاتوژن ها 
اشاره کرد. همان طور که گفته شد، تحقیقات درباره 
فتوسنتزکننده هایی که با نور فعال می شوند، هنوز در 
مراحل ابتدایی است و این حوزه نیازمند بررسی های 
بیشتر در زمینه امکان سنجی و ایمنی استفاده از این 

راهبرد است.

روش های میکروب زدایی اتوماتیک
هیدروژن  پراکسید  از  استفاده  چون  روش هایی 
هیدروژن،  پراکسید  بخار  دستگاه های  آئروسل، 

بخار  سیستم های  کلر،  دی اکسید  گازی،  اوزون 
پراکسید  یا  اسید   پراستیک  مه پاش های  اشباع، 
هیدروژن، دستگاه های تابش مداوم اشعه ماورای 
و  دستگاه های  هستند،  حمل  قابل  که  بنفش 
المپ های پالس زنون، و المپ های با شدت باال طیف 

باریک )405 نانومتر( از جمله این روش ها هستند.
پراکسید هیدروژن به صورت ذرات معلق در هوا، با یا 
بدون یون های نقره می تواند 3 تا 7 درصد از آلودگی 
معمواًل  و  نیستند  بخار  آئروسل ها  بکاهد.  سطوح 
به شکل جامداتی با ابعاد بین 2 تا 12 میکرون در 
فضا معلق هستند و به هوای اتاق تزریق می شوند و 
و  در کاهش میزان عفونت کلسترودیوم دیفیسیل 
استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین )MRSA(، که 
از فراگیرترین انواع عفونت های بیمارستانی هستند، 
مؤثرند. همانند بسیاری از روش های کنترل عفونت، 
این روش نیز هنوز در دنیای واقعی مورد نظارت قرار 

نگرفته و کارایی آن بررسی نشده  است.
غلظت  با  هیدورژن،  پراکسید  بخور  دستگاه های 
30 درصدی این ماده و تزریق آن به صورت گاز در 
هوا، برای مقابله با پاتوژن هایی چون مایکوباکتریوم 
توبرکلوزیس، مایکوپالسما، اسینتوباکتر، کلسترودیوم 
دیفیسیل، باسیلوس آنتراسیس، ویروس ها، و پریون 
مؤثر است. در مطالعات پیش و پس از استفاده از این 
دستگاه، گاز خشک پراکسید هیدروژن زمانی که با 
همکاری  عفونت  سنجش  دستگاه های  و  معیارها 
داشته باشد، می تواند به تغییرات شگرفی خصوصًا 
در زمینه کنترل اسینتوباکتر در بلند مدت، دست 
یابد. با این حال، مدت زمان طوالنی بازیابی پراکسید 

گزارش



پرونده

37  /www.sanatdarman.ir

هیدروژن در این روش، پیاده سازی آن را در فضای 
روش های  هم اکنون  ساخته است.  دشوار  واقعی 
این فناوری در دست بررسی است که  از  جدیدی 
برای  را  هیدورژن  پراکسید  مختلف  غلظت های 
مقابله با اشکال مختلف پاتوژن ها به کار می گیرد. این 
راهبرد هنوز نیازمند بررسی های دقیق و موشکافانه 

است.
دستگاه های اشعه ماورای بنفش، که به طور مداوم 
خود  از  را  نانومتر  محدوده 254  در  فرابنفش  پرتو 
منتشر می کند، می تواند در روند ضدعفونی کردن 
یک  ترخیص  زمان  در  آن  تجهیزات  یا  بیمار  اتاق 
بیمار و ورود بیمار دیگر مؤثر باشد. این دستگاه ها 
و  رویشی  باکتری های  بردن  میان  از  در  می توانند 
اسپورها مؤثر باشند. این دستگاه ها بیشتر در کاهش 
و   )VRE( ونکومایسین  به  مقاوم  انتروکوک  میزان 
استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین MRSA به میزان 

4 برابر یا بیشتر مؤثر باشند.
پرتو  ایجاد  برای  آن ها  در  که  زنونی  پالس  دستگاه 
فرابنفش از حباب های جیوه استفاده نمی شود نیز 
نوری را در محدوده 200 تا 230 نانومتری منتشر 
می کنند که تحقیقات پیرامون اثرات این نور، کاهش 
قابل توجهی از پاتوژن ها در اتاق بیمار را نشان داده 
 است. بر اساس پیشنهاد سازنده این دستگاه، بهتر 
است پالس زنون از سه موقعیت مختلف در اتاق و با 
دوره های گردشی 5 تا 7 دقیقه ای قرار داده شود 
که این زمان نسبت به دستگاه های تابش فرابنفش 

کوتاه تر است.
قابل  نور  باال،  شدت  با  باریک  طیف  المپ های 

 405 محدوده  در  را  آبی رنگی  و  بنفش  مشاهده 
نانومتر منتشر می کنند که اثر آن بر ضدعفونی هوا 
و سطوح اتاق های بیمارستانی سنجیده شده  است. 
این فناوری، پورفیرین داخل سلولی را که با گرفتن 
نور به خود، اکسیژن فعال آزاد می کند، مورد هدف 
قرار می دهد. اثر ضدمیکروبی این فناوری کمتر از 
دستگاه پرتو فرابنفش است، اما می تواند در شرایطی 
مورد  دارد،  حضور  محوطه  داخل  در  نیز  بیمار  که 
استفاده قرار گیرد. میزان اثرگذاری این دستگاه، 27 

تا 75 درصد برآورد می شود.
ضدعفونی فتوکاتالیک، یک دستگاه تصفیه هوای 
محصور است که از سوی ناسا طراحی شده  است. 
در این روش، با استفاده از واکنش های فوتوکاتالیک، 
دی اکسید تیتانیوم فعال شده توسط پرتو فرابنفش 
میکروارگانیسم های  و  فّرار  آلی  ترکیبات  اکسید  به 
در  آنجایی که  از  می شود.  تبدیل  هوا  در  موجود 
زمان بستری بیمار، پاتوژن های معلق در هوا چون 
است  ممکن  دیفیسل  کلسترودیوم  و  اورسوئوس 
بروز یابند، استفاده از این دستگاه نیز مورد استقبال 
بسیاری از متخصصان حوزه بهداشت محیط درمانی 
و  هوا  در  موجود  باکتری های  تا  گرفته است  قرار 

منتقل شده به سطوح را کاهش دهند.
ضدعفونی کردن  برای  روش های  این  از  بسیاری 
واقع،  در  اما  می شوند،  برده  کار  به  سطوح 
انقالب هایی غیرقابل انکار در صنعت فناوری های 
ضدعفونی کردن سطوح، البسه و پارچه و هم چنین 
تجهیزات درمانی و پزشکی به شمار می روند. به نظر 
می رسد که نسل بعدی اتوکالوهای بیمارستانی و 

بدون  بیمارستان ها،  در  رخت شویی  ماشین های 
تهدید کره زمین به مصرف الکتریسیته، ایجاد گرما 
و به طور کلی سبزتر از قبل عمل کنند و حتی نیازی 
به خروج تجهیزات یا البسه، مالفه ها و ابزار از اتاق 
بیمار یا محل انجام درمان یا مراقبت های مربوط به آن 
نباشد. در این صورت، هزینه های بسیاری در زمینه 
حمل و نقل، مصرف انرژی و نیروی انسانی حداقل 
خواهد  کاهش  خدمات  ارایه کنندگان  سطح  در 
یافت که می تواند درمان ارزان تر و ایمن تر برای تمام 

ساکنان جهان را در پی داشته باشد.
الزم به توضیح است که نظافت و ضدعفونی دستی 
سطوح که بیشتر به صورت روزانه یا در زمان ترخیص 
بیمار انجام می شود، بخش اساسی و جدایی ناپذیر 
جلوگیری از شیوع عفونت های بیمارستانی هستند. 
رویه،  این  شد  مطرح  که  چالش هایی  به  دلیل  اما، 
کارایی کمتری دارد و تالش های بسیاری در گوشه 
انجام  روش  این  کیفیت  بهبود  برای  جهان  کنار  و 
می شود. کارشناسان رشته های بهداشت محیط، با 
ابتکار عمل، در پی ارتقای کیفیت این روش هستند 
و به نظر نمی رسد که این ضدعفونی دستی، دست 
کم در چند دهه آینده قابل حذف باشد. اما، در عین 
حال تالش مستمری نیز برای دست یابی به سطح 
بهداشت مطلوب وجود دارد که نیازمند به کار گرفتن 
است.  زمینه  این  در  مکمل  و  جدید  فناوری های 
تحقیقات بسیاری نیز در حوزه کارایی اقتصادی و فنی 
این فناوری ها و فناوری های جدیدتر در جریان است. 
البته، کاربردی شدن این تحقیقات مستلزم گذر زمان 

و آزمون و خطاها و آزمایش های بسیار است.                               
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سرفصل  بیمارستان ها  اداره  در  امکانات  مدیریت 
و  به سزا  اثر  درمان  فرایند  در  و  است  مهمی  بسیار 
تعیین کننده ای دارد. می توان گفت کنترل عفونت 
نخستین و ساده ترین اثر مدیریت امکانات در تأمین 
کیفیت خدمات یک بیمارستان است که با استفاده 
از اف ام )FM( امکان پذیر می شود. عالوه بر این که 
مدیریت امکانات می تواند با ایجاد فضا و محیطی آرام 
و راحت و روان کردن فرآیندهای بهداشتی و درمانی 
می شوند  بیمارستان  وارد  که  افرادی  تا  کند  کمک 

سرویس بهتری دریافت کنند. 

صنعتی سازی  در  جمعیت  مدیریت  نقش 
خدمات در بیمارستان 

بیمارستان محیطی پرفشار کاری است که مراجعان 
بسیار زیادی دارد. مراجعان بیمارستان شامل 3 گروه 
کارکنان بخش های درمانی و غیردرمانی بیمارستان، 

بیماران  مالقات کنندگان  و  همراهان  و  بیماران 
می شود. 

مدیریت جمعیت مراجعه کننده به بیمارستان یکی از 
سرفصل های مدیریت امکانات است. چرا که معمواًل 
را می بینید نخستین چیزی  بیمارستان  وقتی یک 
که به چشم می آید انبوه جمعتی است که در آن کار 
می کنند و رفت و آمد دارند. بنابراین مدیریت این انبوه 
جمعیت می تواند در فرایند درمان مؤثر باشد. برای 
نمونه می توان از سختی عبور و مرور و پارک خودرو برای 
چنین جمعیتی نام برد. بیماری که بیش از یک ساعت 
در راه بوده، ترافیک سنگینی را پشت سر گذاشته 
و بعد هم دقایقی طوالنی را صرف پیدا کردن جای 
پارک کرده است، خسته و پراسترس وارد بیمارستان 
می شود. این فرد مانند یک بمب ساعتی است که 
نمی شود فرآیند درمان را به درستی رویش اجرا کرد. 
مالقات کننده یا همراه بیماری که با تحمل تمام این 

فشارها و نگرانی ها وارد مجموعه شده  است ناخودآگاه 
این نگرانی را به بیمار و کارکنان بیمارستان منتقل 
می کند و در نتیجه فرایند درمان از چرخه طبیعی خود 
خارج می شود. در حالی که اگر مدیریت امکانات به 
خوبی انجام شود بیمارستان به محیطی راحت و آرام 
تبدیل می شود. در واقع علم  مدیریت امکانات، از منظر 
پزشکی و کاهش استرس به بیمارستان نگاه می کند. 
برای نمونه، ارایه خدمات نگهبانی خوب می تواند از 
نگرانی مراجعه کننده بکاهد یا اگر درست ارایه نشود 
بر آن بیفزاید. فعالیت آشپزخانه یا خدمات نظافتی اگر 
خوب ارایه شود در آرامش بیمار و مراجعان مؤثر است و 
اگر بد ارایه شود خودش می تواند منبع نگرانی و تنش 
باشد. حتی تمیز و مرتب بودن یا کثیف و نامرتب بودن 
لباس های کارکنان بیمارستان، بیماران و منسوجاتی 
مانند  می شود  استفاده  مختلف  اتاق های  در  که 
ملحفه ها، پتوها و روبالشتی ها می تواند نقش مهمی 

صنعتی شدن خدمات یعنی درآمدزایی در بخش های هزینه بر

فضاهای خدماتی، ساخت بیمارستان را گران کرده است
مدیریت امکانات )Facilities Management( که به اختصار اف ام )FM( خوانده می شود تخصصی چندرشته ای است که با یک پارچه سازی افراد، اماکن، 
فرایند و فناوری و کارکرد مؤثر آن ها حول محور فعالیت اصلی می پردازد. با توجه به این تعریف در یک بیمارستان که فعالیت اصلی آن درمان است، تمامی 
فعالیت های غیربالینی و غیرکلینیکی از جمله آشپزخانه، نگهبانی، نظافت، رختشوی خانه، امور مالی، فضای سبز  و مانند این ها که کارکرد درمانی ندارند 

اما به انجام بهتر فعالیت اصلی یعنی درمان کمک و آن را پشتیبانی می کنند، زیر مجموعه مدیریت امکانات قرار می گیرند.  
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در تصور بیمار از بیمارستان داشته باشد. پزشکی که 
روپوش کثیف و نامرتبی به تن دارد نمی تواند اعتماد 
کامل بیمار را به دست آورد. بیماری که زخمی است 
و پوست بدنش باز و بی دفاع است نمی تواند با دیدن 
بهیار یا پرستاری که روی لباسش لک کثیفی دارد 
احساس امنیت کند و به این ترتیب اعتماد به کیفیت 

را از دست می دهد.
در یک بیمارستان 500 تخت خوابی، دست کم 2 هزار 
نفر کادر درمانی و غیردرمانی فعال هستند. پرسش 
این است که چگونه می توان این جمعیت را آراسته 
و پاکیزه نگهداشت. آیا باید این کار را به خودشان 
بیمارستان  رختشوی خانه  به  را  آن  یا  کرد  واگذار 
سپرد؟ بخش های دیگری هم از خدمات ارایه شده 
در بیمارستان شامل چنین پرسش هایی می شوند؛ 
برای نمونه آیا بیمارستان محل پختن غذا است؟ آیا 
بیمارستان جایی است که بشود هر روز یک وانت بار 
سبزی نشسته را وارد آن کرد و هر روز در آن بوی پخت وپز 
انواع غذاها را راه انداخت؟ آن هم در حالی که مدیریت 
بو در بیمارستان ها یکی از دغدغه های شیوه های نوین 

مدیریت بیمارستانی است.  
مدیریت خدمات می گوید بهتر است کارکنانی که این 
خدمات را ارایه می کنند تا آن جایی که ممکن است 
بیرون از بیمارستان باشند؛ چرا که بیمارستان محل 
کارکنان درمانی است و هر کسی خارج از این کادر، 
چون از جنس دیگر و با شرایط دیگری است، بهتر است 

از بیمارستان بیرون باشد. 
در یک بیمارستان 500 تخت خوابی که 2 هزار نفر 
رختشوی خانه  در  150 نفر  دست کم  دارد،  کارمند 
و آشپزخانه آن کار می کنند. شکل رفتاری، جایگاه 
اجتماعی و نوع فعالیت این افراد هیچ سنخیتی با دیگر 
افراد شاغل در بیمارستان که کار درمانی می کنند، 
ندارد و در اصل الزم هم نیست که این تعداد به جمعیت 
فعال در بیمارستان افزوده شود. هر فردی که در این 
مکان کار می کند دارای دغدغه های خاصی است. 
این افراد در تعاملی که با دیگران دارند این دغدغه ها 
را به هم منتقل می کنند. به این ترتیب هر چقدر تعداد 
کارکنان حاضر در بیمارستان بیشتر باشد بار روانی 
بیمارستان وجود دارد، سنگین تر  که روی کارکنان 
می شود و در نهایت این باری است که بر دوش مدیریت 

بیمارستان گذاشته می شود. 
محیط یک بیمارستان با محیط یک کارگاه یا کارخانه 
متفاوت است. بیمارستان یک محیط عاطفی است و 
روابط انسانی در آن بسیار قوی تر و مؤثرتر از محیط های 

دیگر است. کسی که پشت خط مونتاژ یک کارخانه 
را  کارش  و  است  پایین  سرش  نشسته،  تولیدی 
می کند. این فرد تعامالت عاطفی چندانی با آدم های 
اطرافش ندارد و اصواًل این تعامالت تأثیری چندانی 
هم در کیفیت کارش ندارد. ولی در بیمارستان یک 
فضای عاطفی حاکم است و میان تمام افرادی که در 
این محیط حضور دارند و بیمار ارتباط عاطفی برقرار 
می شود. برقراری ارتباط عاطفی مناسب هم نخستین 
شرط درمان است. کارمندی که که دغدغه شخصی 
دارد نگران هزینه های زندگی است و در فکر دریافت 
وام است این دغدغه را به همکارانش منتقل می کند. 
در نتیجه می بیند که آن روز پرستار یا کسی که ویلچر 
را حمل می کند سرحال نیست و این حال ناخوش 
به دیگران هم واگیر پیدا می کند. افزون بر این که این 
تعداد از کارکنان برای رفع نگرانی های خود مجبورند 
دست به تالش بزنند و به این ترتیب وقت قابل توجهی 
از مدیریت بیمارستان صرف رتق و فتق امور این افراد 
می شود. زمانی که می تواند صرف امور درمانی که 
هدف اصلی بیمارستان است، بشود. عالوه بر این 
آزادشدن این زمان، این فرصت را به مدیر می دهد تا 

نسبت به کارکنان درمانی پاسخگوتر باشد.
هم چنین هنگامی که این مجموعه خدماتی در داخل 
بیمارستان و زیر نظر مستقیم مدیر بیمارستان اداره 
می شود قدرت تحکم به آن ها پایین تر می آید و مدیریت 
آن ها سخت تر و به این ترتیب رعایت استانداردها نیز  
مشکل تر می شود. چرا؟ چون فردی که پس از اعمال 
مجموعه  استخدام  به  روانی  و  اجتماعی  فشارهای 
کار کرده  است  آن  در  و 10 تا 15 سال  درآمده است 
از قدرت نسبی برخوردار می شود و امکان کنترل و 
اما هنگامی  بر وی کمتر می شود.  اعمال مدیریت 
حاکمیت  از  خارج  مجموعه ای  با  بیمارستان  که 
خودش قرارداد دارد، هر لحظه که شاهد اجرا نشدن 
استانداردهایش یا کاهش کیفیت کار باشد می تواند 
قراردادش را لغو کند و مجموعه جدیدی را برای ادامه 

کار برگزیند.
در واقع اگر مدیر بیمارستان بداند خدمات پشتیبانی 
که می گیرد استاندارد است و شرایط مشخصی دارد 
بسیاری از دغدغه هایش کم می شود و این در کیفیت 
کارش مؤثر است. اما اگر او دایم نگران و درگیر چالش ها 
و تعارضات بخش خدمات باشد وقت و توانش برای حل 
این مشکالت به هدر برود، کیفیت کارش پایین می آید. 
استانداردشدن  به  می تواند  خدمات  صنعتی سازی 

آن ها و در نتیجه رفع بسیاری از مشکالت بینجامد. 

وقتی یک بسته صدتایی قرص استامینوفن خریداری 
می شود، مطمئن هستید که در تمام بسته ها ده عدد 
قرص استامینوفن سالم و کامل وجود دارد. اما اگر این 
قرص به شیوه صنعتی و با استانداردهای مشخص 
تولید نمی شد و نگران این بودید که از این صد تا قرص 
شاید دو تایش شکسته باشد،  4 تایش اشتباهی باشد و 
5 تا هم تاریخ گذشته باشد، چه اتفاقی می افتاد؟ دلهره 
و استرس نخستین نتیجه این شرایط بود. بنابراین اگر 
کرد،  استانداردسازی  را  غیربالینی  خدمات  بتوان 
فضای آرامش بخشی ایجاد می شود تا مدیریت و دیگر 
کارکنان با فراغ بال به کار تخصصی خویش بپردازند. 
در تمام بخش های خدمات از جمله رختشوی خانه و 

نظافت هم می شود این استانداردسازی را وارد کرد. 
تصور قالب بر این است که برای انجام کار نظافت کافی 
است چند آدم بی سواد استخدام شوند و به دست هر 
کدام یک تی داده شود تا کارشان را بکنند. در حالی 
که اگر  به این کار به شکل صنعتی نگاه کنید شرایط 
متفاوت خواهد بود. نظافت به شکل صنعتی یعنی 
ناوگانی از نیروی انسانی آموزش دیده، ابزار و مواد الزم 
برای این کار آماده شود، استانداردهایی برایش تدوین 
شود و این استانداردها دایم کنترل شود. به این ترتیب  
است که درصد خطا کم می شود و خدمات در سطح 

باالتری از کیفیت ارایه می شود. 

لباس در بیمارستان ابزار کار است
در بیمارستان لباس خیلی مهم است. لباس ابزار کار 
است و نقشی را که در بیمارستان دارد در کارخانه ندارد. 
یک کارگر می تواند لباسش کثیف باشد ولی کفش 
خوب تولید کند. اما در بیمارستان لباس و پاکیزگی آن 

نماد کیفیت است. 
بنابراین برای کنترل کیفیت در بخش نظافت و لباس 
باید استانداردهای الزم را تعیین و تدوین کنید و بعد با 
عقد قراردادی با یک بخش صنعتی آن را کنترل کنید. 
چرا که کنترل و حفظ کیفیت تنها با صنعتی سازی و 
در تیراژ باال امکان پذیر است. حفظ کیفیت در تیراژ کم 

امکان پذیر نیست. 
صنعتی سازی موجب می شود با تولید انبوه قیمت 
تمام شده کاال یا خدمات پایین بیاید. چون تیراژ باال 
است قدرت چانه زنی با منابع تأمین، بیشتر می شود 
تهیه  پایین تری  قیمت  با  را  اولیه  مواد  می توان  و 
کرد. از سوی دیگر قدرت سرمایه گذاری در بخش 
ماشین آالت نیز افزایش می یابد چون طرف معامله با 
پشتوانه قراردادی که برای تولید انبوه دارد می تواند 
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سرمایه گذاری کند و از ماشین آالت به روزتر استفاده 
سری  یک  باید  انبوه  تولید  برای  هم چنین  کند. 
استانداردها مقرر شود تا بتوان کیفیت را تضمین 
کرد و با تدوین این استانداردها کیفیت به راحتی 
قابل کنترل می شود.  پس صنعتی سازی می تواند 
استانداردشده  کند.کیفیت  استاندارد  را  کیفیت 
پایین آمدن  موجب  نهایت  در  و  است  کنترل  قابل 
قیمت تمام شده می شود. هرچقدر قیمت پایین تر 
بیشتر  مشتری  جذب  امکان  رقابت  بازار  در  بیاید 
می شود و قدرت انبوه سازی باالتر می رود. در ادامه 
و  می آورد  پایین تر  را  قیمت  هم  باز  انبوه تر  تولید 
کیفیت را باالتر می برد و امکان تولید بیشتر را فراهم 

می کند و این چرخه ادامه دارد.
البته یادآوری این نکته ضروری است که در موضوعی 
مانند بیمارستان، نباید صنعتی سازی را با برون سپاری 
صورتی  در  برون سپاری  گرفت.  اشتباه  صرف 
به شکل صنعتی شده  بود که  موفقیت آمیز خواهد 
اگر  انجام شود.  بزرگ  بخش  یک  به  سپردن  با  و 
برون سپاری  خدمات در بیمارستان به بخش کوچک 
قیمت ها  رفتن  باال  موجب  می تواند  شود  سپرده 
باشد.در  به همراه داشته  را  و کاهش کیفیت  شود 
واقع این صنعتی سازی است که به افزایش کیفیت و 
استانداردسازی می انجامد نه برون سپاری.  بنابراین 
اگر جایی بتواند خدمات دهی به 50 بیمارستان را 
پشتیبانی کند، می تواند موفقیت تضمین شده  داشته 
بیمارستان  یا چند  با یک  تنها  نه شرکتی که   باشد 

محدود کار می کند.
رختشوی خانه بیمارستان هم یکی از خدماتی است 
ایجاد هیچ مشکلی  و بدون  به راحتی  که می تواند 
از بیمارستان خارج شود و حتی بهتر از گذشته به 
کارش ادامه دهد. این کاری است که شرکت آلمانی 
به  آن  در  و  »باردوش« چند دهه است شروع کرده 
از  یکی  وارد  که  هنگامی  رسیده  است.  موفقیت 
بیمارستان های بزرگ آلمان می شوید نخستین چیزی 
که جلب توجه می کند ظاهر به شدت تمیز و  آراسته 
کارکنان، بیماران و اتاق های  بیمارستانی است که چند 
هزار  نفر در آن مشغول به کار هستند. این در حالی است 
که رختشوی خانه در این بیمارستان ها هیچ جایی 
ندارد و سال ها است که از فضای بیمارستانی خارج 
شده است. در واقع کار آراسته و پاکیزه نگهداشتن 
منسوجات بیمارستان و لباس کارکنانش را »باردوش« 
را  تنها کار شست وشو  نه  این شرکت  دارد.  برعهده 
برعهده گرفته  است، بلکه بر اساس قراردادهایی که 

منعقد می کند عالوه بر پاکیزه نگهداشتن منسوجات 
بیمارستان مسؤول تأمین آن ها نیز است.

این شرکت تمام منسوجات الزم در یک بیمارستان 
)منهای شان و گان و منسوجاتی که در اتاق عمل 
استفاده می شود ( را خود تهیه می کند. اندازه تمام 
کارکنان بخش های مختلف را می گیرد و برای هر کدام 
چند دست لباس آماده می کند عالوه بر این تمام 
پرده ها، ملحفه ها، لباس های بیماران و روبالشی ها را 
نیز خود تأمین و آماده می کند و آن ها را به بیمارستان 
تأمین منسوجات  برای  این شرکت  اجاره می دهد. 
مورد نیاز یک اتاق در روز 8 یورو اجاره می گیرد یا ماهانه 
آماده استفاده  و  پاکیزه  لباس  تأمین  برای  یورو   50
برای هر کدام از کارکنان اجاره می گیرد. به این ترتیب 
و  نیست  اقالم  این  از  کدام  هیچ  مالک  بیمارستان 
تنها اجاره آن ها را می پردازد اما در عین حال همیشه 
پارچه ها و لباس های تمیز در کمدها آماده استفاده 
است. از آن سوی شرکت باردوش نیز از بهترین کیفیت 
که هر  استفاده می کند چرا  اقالم  این  تأمین  برای 
چقدر کیفیت باالتر باشد لباس ها و پارچه ها ماندگاری 
بیشتری دارند و در برابر شست وشو و اتوشدن پایداری 
بیشتری دارند و در نتیجه سود بیشتری به همراه دارند.  
بیمارستان ها  با  که  قراردادی  بابت  باردوش  شرکت 
می بندد متعهد می شود که هر روز به تعداد مشخصی 
مانند سه دست لباس یا ملحفه تمیز در کمدها و دو 
شرکت  در  آماده شدن  و  شست وشو  حال  در  دست 
باشد. به این ترتیب هر روز که کارکنان در شیفت خود 
کار را شروع می کنند می دانند که لباس های پاکیزه 
و آراسته در کمد آماده است. یا کارکنان بخش ها هر 
روز که وارد اتاق ها می شوند می دانند که ملحفه ها، 
پتوها و روبالشی ها در کمدها آماده است و آن ها باید 
تنها به تعویض این اقالم بپردازند و ظرف چند دقیقه 
اتاق آماده پذیرش بیماران می شود.   این شرکت که 
یک رختشوی خانه بزرگ صنعتی است هر روز بعد 
از پایان کار روزانه با خودروهای مخصوص کار توزیع 
البسه را شروع می کند به این ترتیب که ساعت 12 
شب خودروهای مخصوص حمل لباس ها از شرکت 
بیرون می روند و تا 4 صبح تمام اقالم آماده شده در 
و  استفاده است  آماده  اتاق  و هر  فرد  کمدهای هر 
لباس ها و پارچه های کثیف جمع آوری و از بیمارستان 
به شرکت منتقل می شود. به این ترتیب پیش از آن که 
شلوغی کار روزانه بیمارستان شروع شود کار باردوش 
در بیمارستان تمام شده  است و بار رفت وآمد بخش 
بیمارستان  روزانه  رفت وآمدهای  از  رختشوی خانه 

کاسته شده  است. شرکت باردوش که 6 کیلومتر بیرون 
از شهر قرار دارد و عالوه بر تعداد زیادی بیمارستان با 
شرکت ها و کارخانه های بزرگی مانند بنز نیز طرف 
قرارداد است. این حجم وسیع کار موجب شده است که 
با سرمایه گذاری روی ماشین آالت به روز تمام کارهای 
این رختشوی خانه به شکل کاماًل صنعتی و با کمترین 
استفاده از دست به صورت خودکار انجام شود. این 
تجهیزاتی است که هیچ بیمارستانی نمی تواند در خود 

داشته باشد. 
خدمات دیگری مانند آشپزخانه یا بخش مالی را نیز 
بیمارستان خارج کرد.  از  ترتیب  به همین  می توان 
بیمارستان  داخل  آشپزخانه  که  ندارد  دلیل  هیچ 
باشد. می توان شرکت های بزرگ را به شکل کترینگ 
راه اندازی کرد که خارج از شهر یا در قسمت های که 
زمین ارزان تر است یک آشپزخانه بزرگ راه اندازی کنند 
و بر اساس قرار داد و با توجه به تعداد و انواع بیمارانی که 
در بیمارستان ها بستری می شوند غذاهایی را به شکل 
استاندارد تهیه کنند و هر روز سر ساعت مشخصی 
برای بیمارستان بفرستند. غذاها تنها در بیمارستان 
کترینگ  در  که  کاری  همان  مشابه  می شود  گرم 
هواپیمایی ها انجام می شود. به این ترتیب می توان 
آشپزخانه را از فضای بیمارستانی حذف کرد. اتفاقی 
که امروزه در بیمارستان هاشمی نژاد تهران رخ داده 
است؛ 50 سال تمام آشپزخانه در داخل این بیمارستان 
بخش بزرگی را به خود اختصاص داده  بود و تمام روز 
در بیمارستان بوی غذا می پیچید. اما در حال حاضر 
آشپزخانه از این بیمارستان حذف شده و آن فضا به یک 

بخش 22 تخت خوابه شیک تبدیل شده  است.

کنترل عفونت در رختشوی خانه صنعتی
لباس های بیمارستان به دو گروه عفونی و معمولی 
تقسیم می شود. در رختشوی خانه صنعتی این دو 
نوع لباس از دو مسیر کاماًل جداگانه عبور می کنند 
و حتی مسیر شست وشوی لباس های بیمارستانی 
بیمارستانی  غیر  لباس های  شست وشوی  مسیر  از 
جدا است و چنبرها و لوله کشی های جداگانه و مواد 
شوینده و ضدعفونی کننده جداگانه ای هم دارند. 
بیمارستانی  لباس های  شست وشوی  بخش  در 
رفته،  مخصوص  بخش  به  عفونی  لباس های  ابتدا 
ضدعفونی شده و بعد وارد فرایند شست وشو می شوند. 
بنابراین کیفیت شست وشو در این کارخانه  ها قابل 
تضمین است. هم چنین برای تضمین کیفیت این کار 
با توجه به حساسیتی که در کنترل عفونت دارد عالوه 
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بر کارخانه و بیمارستان که به طور مرتب کیفیت کار را 
آزمایش و کنترل می کنند، مسؤوالن بیمارستان با یک 
آزمایشگاه خارج از بیمارستان نیز قراردادی بسته اند 
که هر روز در کارخانه، در مسیر رفتن به بیمارستان 
و  لباس ها  از  نمونه گیری  با  بیمارستان  داخل  در  و 
پارچه های شسته و آماده شده کیفیت کار و امکان 

آلودگی را کنترل می کند.  

درآمدزا  یعنی  رختشوی خانه  برون سپاری 
شدن بخش هزینه بر

صنعتی  برون سپاری  مزایای  از  دیگر  یکی 
رختشوی خانه در بیمارستان ها درآمدزا شدن بخش 
هزینه بر بیمارستان است. برای درک این مطلب باید 
توجه داشت که بیمارستان محل بسیار گرانی است 
و هر متر مربعش قیمت دارد. پس چرا باید چنین 
فضای گران قیمتی صرف کاری بشود که می تواند 40 
کیلومتر آن طرف تر و در محل ارزان تری انجام شود در 
حالی که می توان این فضای گران قیمت را به کاری 

تخصیص داد که درآمدزا و الزم باشد.   
در حساب داری خدمات، دو نوع هزینه وجود دارد. 
و  ثبت در حسابداری هستند  قابل  هزینه هایی که 
هزینه هایی که قابل ثبت نیستند.  مثال وقتی مدیر 
بیمارستان یک جلسه می گذارد که مشکل دیررسیدن 
ملحفه، کیفیت ملحفه یا این که چقدر باید به کارکنان 
رختشوی خانه وام بدهد را مشخص کند، یا مراسمی 
برای کارکنان این بخش برگزار می کند در واقع در حال 
صرف هزینه هایی مانند زمان است. این هزینه ها که 
معمواًل هزینه های عمومی محسوب می شوند ثبت 
نمی شوند و در دل هزینه ها دیگر گم می شوند. نمونه 
ساده تر برای این که این مسأله کاماًل قابل درک باشد 
این است که تصور بر این است که اگر خودمان مواد 
اولیه را بخریم و در خانه آشپزی کنیم غذا ارزان تر از 
رستوران تمام می شود. در حالی که اگر تمام منابع را در 
نظر بگیرید از جمله فضایی که آشپزخانه اشغال کرده 
 است، زمانی که صرف تهیه مواد اولیه، آماده سازی و 
پختن غذا می شود، انرژی که با آن آشپزی می شود، 
ظرف و ظروف و فرایند شست وشوی آن ها، به این 
رستوران  در  غذا  صرف  که  رسید  خواهید  نتیجه 

برخالف تصور، ارزان تر است.   
در واقع می توان این گونه نیز این مسأله را بیان کرد؛ در 
بیمارستان، تخت سمبل درآمد و هر چیزی غیر از تخت 
سنبل هزینه است. برای ساخت هر متر از بیمارستان 
هزینه هنگفتی صرف می شود و منطقی این است 

که هر متر آن درآمدزا باشد. در بیمارستان هر چیزی 
که صرف غیر از درمان بشود هزینه است، حتی اتاق 
رییس. در حال حاضر در ایران بابت ساخت هر تخت 
می شود.  هزینه  تومان  میلیون   700 بیمارستانی 
فضای هر تخت در بیمارستان نیز 80 تا 100 مترمربع 
محاسبه می شود. یعنی یک بیمارستان 200 تخت 
خوابه 16هزار تا 20هزار متر مربع مساحت دارد. این 
فضا شامل همه چیز از آشپزخانه و آزمایشگاه و اداری 
و رختشوی خانه و مانند این ها می شود. در حالی که 
می توان با خارج کردن بخشی از خدمات از بیمارستان 
مانند بخش های رختشوی خانه، آشپزخانه و مالی و 
اداری، از اندازه متراژ الزم برای هر تخت کاست و به این 
ترتیب ساختن هر تخت را ارزان تر تمام کرد. چرا باید 
در  فضای گرانی مانند یکی از مناطق تهران که هر متر 
مربع زمینش 10 تا 20 میلیون تومان ارزش دارد، 700 
متر مربع را صرف آشپزخانه یا رختشوی خانه کرد. در 
حالی که با همین هزینه می توان در خارج از شهر تهران 
یک آشپزخانه یا رختشوی خانه صنعتی راه اندازی کرد 
آن هم در زمینی که متری  200 هزار تومان ارزش دارد 
و با همان هزینه ای که صرف ساخت این بخش ها 

می شود 20 تخت بیمارستانی راه اندازی کرد.
در کشور ما 85 هزار تخت دولتی وجود دارد. به این 
نکته توجه کنید که با مدیریت امکانات و برون سپاری 
از طریق صنعتی سازی خدمات، می توان 20 درصد 
فضایی که به این امور اختصاص یافته را آزاد کرد و به 
بخش درمان سپرد. به این ترتیب بدون آن که نیاز به 
هزار   20 می توان  باشد  جدید  بیمارستان  ساخت 
تخت از 110 هزار تختی که همین االن در کشور کم 

داریم را ایجاد کرد. عالوه بر این که ساخت هر تخت 
در بیمارستان جدید  500 تا 700 میلیون تومان هزینه 
دارد اما ایجاد تخت در بیمارستان موجود تنها 50 
میلیون تومان هزینه دارد. در واقع مانند این است که 
تنها با صنعتی سازی خدمات، 200 بیمارستان 100 

تخت خوابی ساخته شده  باشد.
استفاده از مدیریت امکانات و صنعتی سازی خدمات 
بیمارستان  تخت های  ظرفیت  به  می تواند  تنها  نه 
بیفزاید، بلکه می تواند استفاده از ظرفیت های موجود 
را نیز باال ببرد. در چنین شرایطی حتی می توان ضریب 
اشغال تخت ها را تا 110 درصد افزایش داد. تصور کنید 
هنگامی که یک بیمار از بیمارستان ترخیص می شود و 
تختش خالی می شود اگر رختشوی خانه تمام کارها را 
مرتب انجام داده باشد و همه چیز آماده باشد، تعویض 
ملحفه ها و نظافت اتاق تنها در چند دقیقه انجام خواهد 
شود. در این شرایط  می توان بالفاصله بیمار بعدی را 
پذیرش کرد. در چنین شرایطی یک تخت در یک روز 
می تواند پذیرای دو بیمار باشد و به این ترتیب ضریب 
اشغال بیمارستان باالتر می رود و خدمات بیشتری 
ارایه داده می شود. حال اگر فرایند رختشوی خانه یا 
نظافت به شکل صنعتی شده و سریع انجام نشود و پس 
از ترخیص بیمار چند ساعتی زمان ببرد تا منسوجات 
پاکیزه به اتاق انتقال داده شوند یا اتاق نظافت شود، این 
زمانی است که از دست می رود بی آنکه کار درمانی در 
آن انجام شده باشد. کوتاه تر کردن زمان پذیرش برای 
کسانی که در آی سی یو یا اورژانس منتظر خالی شدن 
تخت و پذیرش در بخش هستند به معنای صرفه جویی 

در زمان و هزینه است.                                                                                                                         
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صنعتی سازی خدمات تهیه و شست وشوی لباس های بیمارستانی

شرکت باردوش، بار رخت شویی بیمارستان ها را به دوش می کشد

فروشگاه  یک  به عنوان  ابتدا  که  باردوش  شرکت  
شستشوی لباس منطقه ای آغاز به کار کرد و تنها 
با  امروزه  داشت،  محدود  و  منطقه ای  فعالیت 
بهره گیری از کیفیت قابل اعتماد و تعهد باالی خود 
به بازیگری جهانی تبدیل شده است و این عوامل 
پیشرو  ارایه دهندگان  دیگر  میان  در  را  آن  جایگاه 
این  است  کرده  ممتاز  اجاره ای  نساجی  خدمات 
شرکت که هم اکنون در نسل پنجم خود قرار دارد، 
می دهد.  ارایه  مشتریان  نیاز  با  متناسب  خدماتی 
ترکیب سنت و نوآوری، پایه و اساس اصلی مدیریت 

نوین نساجی در این شرکت است. امروزه این شرکت، 
لباس های حرفه ای و محافظتی خود را به بیش از یک 
میلیون نفر در سراسر جهان ارایه می دهد. هم چنین 
خدمات کامل لباس شویی و خشک شویی به صدها 
هتل، بیمارستان و خانه سالمندان، ارایه می شود. 
این شرکت روزانه شستشوی بیش از 420 تن لباس 
را انجام می دهد که این مقدار با حجم ماشین های 
شستشوی آن برابری می کند. جالب است بدانید که 
با وجود افزایش قابل توجه حجم فعالیت ها، باردوش 
هم چنان خود را به عنوان شرکتی خانوادگی معرفی 

ممکن،  راه حل  بهترین  یافتن  هدف  با  و  می کند 
همواره پذیرای درخواست مشتریان بوده است. 

زمینه اصلی کاری شرکت باردوش مدیریت بهداشت 
و نساجی حرفه ای است و با توجه به نیاز مشتریان، 
و  شرکت ها  و  می پذیرد  نیز  را  سفارشی  خدمات 
مؤسسات می توانند با سفارش اندازه های مختلف 
کارمندانشان، لباس های مورد نظر خود را تحویل 
دسته بندی  به  نیازی  کثیف  لباس های  بگیرند. 
کیسه های  درون  را  لباس ها  باید  تنها  ندارند. 
مخصوص خشک شویی قرار داد. شرکت کیسه ها 

شرکت ها؛ دفتر کار، دستگاه کپی و بسیاری از اقالم مورد نیاز خود را اجاره می کنند. پس چرا منسوجات مورد نیاز خود را اجاره 
نکنند؟ با اجاره منسوجات، دیگر نیازی به سرمایه گذاری های غیرضروری نیست و می توان به بهینه سازی گردش کار پرداخت. 
شرکت آلمانی باردوش )Bardusch( با بیش از 140 سال تجربه و  بهره گیری از 4000 کارمند در شعبه های متعدد خود در آلمان، 
فرانسه، لهستان، اسپانیا، مجارستان، برزیل، اسلواکی و سوئیس، ارایه دهنده خدمات مدیریت نوین نساجی و بهداشت، هم چنین خدمات شستشوی رخت های 

شرکت ها اعم از منطقه ای یا جهانی است. عالوه براین انواع لباس های حرفه ای و محافظتی را نیز تولید می کند.
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با محیط زیست است که می توان آن را در ساختار 
کرد.  مشاهده  به خوبی  آن  فرایندگرای  مدیریت 
زمینه  در  مختلف  دستورالعمل های  شرکت  این 
محیط زیست، بهداشت، ایمنی صنعتی و کیفیت را 
اساس کار خود قرار داده است. هم چنین نخستین 
ارایه دهنده خدمات سیستم مدیریت محیط زیست 
مطابق با بخشنامه EC761/2001 است و بیشتر بر 
مدیریت مناسب منابع، مدیریت بهینه شده جریان 
همه  دارد.  تمرکز  منابع  اتالف  از  اجتناب  و  کاال 
شعبه های آلمانی شرکت با توجه به بخشنامه های 
و  می کنند  فعالیت   1-4/RAL992 بهداشتی 
EVDIN ISO9001 و  گواهینامه های تأییدشده 

14001و EMAS III را دارند. 

پوشش های حفاظت شغلی
لباس های  از  گسترده ای  طیف  باردوش  شرکت 
بلوز، کت،  پیراهن،  روز شامل شلوار،  مد  حرفه ای 
صنایع  برای  را  غیره  و  پیش بند  تونیک،  ژاکت، 
مختلف و مطابق با انواع سلیقه ها تولید می کند و 
بیش از 25 سال است که در زمینه حفاظت و ایمنی 
شغلی به فعالیت مشغول است. تجهیزات حفاظت 
چشم وصورت،  سر،  از  حفاظت  هم چون  شخصی 
لباس های  کاری،  البسه  دست وپا،  تنفس،  گوش، 
محافظ، حفاظت در برابر سقوط از ارتفاع، حفاظت 
دست، محصوالت کمک های اولیه و دفیبریالتورها، 
لباس های حفاظتی ESD و البسه HACCP )برای 
به شمار  آن  تولیدی  محصوالت  از  غذایی(  صنایع 
می آیند. هم چنین ارایه خدمات اجاره پوشش های 
و  لباس  روتختی، حوله،  رومیزی، دستمال،  کامل 
پادری از دیگر فعالیت های شرکت است. پادری های 
مختلف  نیازهای  اساس  بر  شرکت  تولیدی  متنوع 

طراحی شده اند. این پادری ها با جلوگیری از نفوذ 
آلودگی در مناطق ورودی،فضا را تمیز نگه می دارند. 
هم چنین عالوه بر کاهش احتمال لغزیدن، طبقات 
کمتر نیاز به نظافت پیدا می کنند. از دیگر خدمات 
و خدمات  به عرضه صابون، حوله  شرکت می توان 
نظافت توالت ها نام برد که با شعار دوستی با محیط 
زیست و استفاده از مواد قابل بازیافت انجام می شود. 

خدمات بخش سالمت
مختلف  حوزه های  با  مطابق  خشک شویی  نوع 
می توان  نمونه،  برای  می شود.  انتخاب  عملکردی 
به خدمات متناسب و متنوع شرکت در بخش های 
مختلفی همچون مراقبت های ویژه، بستری، زایمان 
و تخت های مراکز درمانی اشاره کرد. در هریک از این 
بخش ها، نوع ویژه ای از لباس شویی مطابق با نیازهای 
هم چنین  می شود.  اجرا  و  انتخاب  آن ها  مختلف 
روش های  انطباق  کیفیت،  کنترل  از  استفاده  با 
تضمین  بهداشتی  دستورالعمل های  با  شست وشو 
شده است. این شرکت با بررسی دقیق تقاضا، ابزار 
مؤثر و کارآمدی را برای کاهش هزینه های لباس شویی 
و  موردی  نرخ  با  هزینه ها  محاسبه  می آورد.  فراهم 
هزینه های  همه  می شود.  انجام  روزانه  به صورت 
رختشویی در رشته های مختلف پزشکی شفاف سازی 
شده اند و هزینه های پنهانی مانند  هزینه خدمات 
هم چنین  پشتیبانی،  و  خرید  هزینه های  کارکنان، 

هزینه های تأمین مالی نیز باید در نظر گرفته شوند. 
این شرکت خدمات بهداشتی خود را در بخش های 
تمیز،  اتــاق هــای  آزمایشگاه هــا،  مانند  مختلفی 
و  پـــزشکان  مطب  بیمارستان هــا،  درمانگاه هــا، 
خانه های سالمندان ارایه می دهد که به طور مختصر 

در ادامه می خوانید.

را جمع آوری می کند و پس از شستشو و اتو کردن، 
داده  تحویل  و  دسته بندی  تاخورده  لباس های 
می شوند. مشتریان می توانند محل تحویل لباس ها 
می توان  تمایل  صورت  در  حتی  کنند.  تعیین  را 

لباس ها را در درب منزل تک تک افراد تحویل داد. 
گفت وگو  طریق  از  باردوش  شرکت  عالوه براین، 
و  بهداشتی  نیازهای  شرکت ها،  با  مشاوره  و 
دستگاه های مورد نیاز آن ها را تعیین می کند، سپس 
به تهیه دستگاه ها و نصب حرفه ای آن ها در اتاق های 

شستشو می پردازد. 

حفاظت از محیط زیست
چندکاربردی  منسوجات  ارایه  با  باردوش  شرکت 
به  ارزشمندی  کمک  آن ها،  صحیح  نگهداری  و 
از محیط زیست کرده است. برای نمونه  حفاظت 
از  استفاده  برای  شرکت  تالش های  از  می توان 
منسوجات بدون مواد خطرناک و مطابق با استاندارد 
Öko-Tex®Standard 100 در پوشش های مورد 

استفاده تخت خواب ها نام برد. این گروه نخستین 
ارایه دهنده خدمات سیستم مدیریت محیط زیست 
امروزه  و  است   EC1836193 بخشنامه  مطابق 
 ISO 14001 و   EMAS III به  را  خود  خدمات 
به عنوان شرکتی  این شرکت  است.  داده  ارتقا  نیز 
آینده  نسل های  برابر  در  به شدت  خانوادگی، 
احساس مسؤولیت می کند و بهینه سازی روزبه روز 
به ویژه در حوزه حفاظت از محیط زیست، چالش 
به  بدانید  است  جالب  می آید.  به شمار  آن  اصلی 
پاس تالش های شرکت در زمینه حفاظت از محیط 
زیست، در سال 1995 جایزه الندبادن وورتمبرگ به 
آن اعطا شده است. فلسفه شرکت توجه هم زمان به 
کسب رضایت باالی مشتری و فعالیت های سازگار 
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آزمایشگاه ها
ایمنی  بیشترین  همراه  به  پاکیزگی  و  نظافت 
تشکیل  را  آزمایشگاه ها  مهم  اولویت  فرایند، 
آزمایشگاهی  در بخش  می دهد. خدمات شرکت 
این  پیروی می کند.  قانونی  مقررات  و  از ضوابط 
شرکت لباس های حرفه ای مطابق اندازه کارکنان 
فواصل  در  می کند. هم چنین  تهیه  را  آزمایشگاه 
زمانی معین، لباس های آلوده و کثیف را جمع آوری 
می کند و پس از شست وشو و خشک کردن، آن ها 
را بی عیب ونقص به صاحبانشان تحویل می دهد. 
مطابق  بخش  این  در  خشک شویی  خدمات 

گواهینامه RAL-GZ992/3 انجام می شود.
 

اتاق های تمیز
در اتاق های تمیز باید کوچک ترین ذرات از لباس ها زدوده 
شود. شرکت با استفاده از لباس های ویژه بدون ذرات که 
از مواد بسیار سخت و محکم ساخته شده اند، به این 
هدف دست یافته است. لباس های اتاق تمیز به گونه ای 
طراحی می شوند که از انتشار ذرات و میکروب ها از بدن 
انسان  به محیط پیش گیری می کنند.  این لباس ها که در 
انواع مختلف شامل چکمه، دستکش، جوراب، لباس 
 DIN زیر و مانند این ها موجود هستند، طبق استاندارد
ISO14644-1 تولید شده اند و ظرفیت حفظ ذرات، 

نفوذپذیری بخار، انعطاف پذیری در برابر سایش و راحتی 
از ویژگی های آن هاست. 

اتاق های  در  آلودگی  منابع  کامل  حذف  برای 
سر  پشت  زیر  شرح  به  مرحله   9 باید  تمیز، 

گذاشته شود :
به طور  را  تمیز  اتاق  لباس های  جمع آوری:   -1

مستقیم از مشتری ها می گیرند و به مکان مخصوص 
شست وشوی لباس ها می برند.

به  قفل زدن  از  پس  لباس ها  کردن:  قفل   -2
خشک شویی منتقل می شوند.

و  احتمالی  آسیب های  کشف  برای  بررسی:   -3
بررسی  مداوم  به طور  لباس ها  ضروری،  تعمیرات 

می شود
4- شست وشو: با استفاده از روش های شست وشوی 
معتبر، تعداد میکروب ها حداقل 5 واحد لگاریتمی 
کاهش می یابد و ذرات خاک و گردوغبار نیز حذف 

می شوند. 
5- قفل اتاق تمیز: لباس های شسته شده از طریق 
اتاق  به  ماشین  از  مستقیمًا  بارگذاری،  عملیات 
اساس  بر  مرحله  این  داده می شوند.  انتقال  تمیز 

گواهینامه ISO14644-1 انجام می شود.
پارامترهایی  آنالین،  نمایشگر  یک  تمیز:  اتاق   -6
مانند تعداد ذرات هوای اتاق، فشار هوای اتاق تمیز 

و کیفیت آب مصرفی را بررسی می کند. 
7- بسته بندی: همه منسوجات در کیسه های ویژه 
PE یا در کیسه های اتوکالو بسته بندی می شوند. 

نفوذ  نوع بسته بندی، هنگام حمل ونقل مانع  این 
ذرات یا میکروب ها به سطوح لباس می شود. 

در  ضدعفونی  فرآیند  اتوکالو:  در  ضدعفونی   -8
و  DINEN17665-1 الزامات  طبق  که   اتوکالوی 

DINEN285 کار می کند، انجام می شود.

9- تحویل: منسوجات شسته شده و آماده، با توجه 
به شرایط مورد توافق بسته بندی خواهند شد و پس 
حمل ونقل،  مخصوص  محفظه  در  قرارگرفتن  از 
داده  تحویل  مشتریان  به  تعریف شده  زمان  در 

می شود. 

لباس های حرفه ای پزشکان و پرستاران
برای مشاغل  را  لباس های حرفه ای  این شرکت، 
و  طراحی  می دهد.  ارایه  پزشکی  و  پرستاری 
مطابق  لباس ها  این  تولید  برای  مواد  انتخاب 
این  می شود.  انجام  مشاغل  این  ویژه  نیازهای 
شده اند  طراحی  متنوع  مدل های  در  لباس ها 
به دنبال  را  کارمندان  بیشتر  احساس رضایت  که 
مطابق  لباس ها  این  هم چنین  داشت.  خواهد 
سلیقه کاربران و با لوگو، آرم یا برچسب نام تهیه 

می شوند. 
نه تنها  پرستاران  و  پزشکان  حرفه ای  لباس های 
باید خوب به نظر برسند بلکه باید باالترین میزان 
طریق  از  می توان  باشند.،  داشته  نیز  را  راحتی 
فرد  هر  که  شد  مطمئن  لباس  به  بارکد  اتصال 
دریافت  شست وشو  از  پس  را  خود  خاص  لباس  
می کند. وجود بارکد بر لباس ها، تضمین می کند 
که لباس ها پس از شست وشوی حرفه ای و دقیق، 
می شود.  داده  تحویل  خود  اصلی  صاحبان  به 
لباس های  مشخص کردن  برای  دیگر  روشی  در 
در  استاندارد  مدل های  از  می توان  شخصی، 
این  در  کرد.  استفاده  پزشکی  و  پرستاری  بخش 
طریق  از  لباس ها  همگانی،  اجرای  قابل  روش 
سازمان دهی  الکترونیکی  دیسپنسرهای 
سازمان دهی،  مداربسته  سامانه  این  می شوند. 
لباس های حرفه ای را به طور تمام خودکار تحویل 

کارکنان می دهد. 
هم چنین می توان به خدمات شست وشوی شرکت در 
بخش منسوجات اُ پی )OP( استریل اشاره کرد. پس 
از هر چرخه شست وشو، مجموعه پوشش های اُ پی 
)OP( بیمار، بازرسی خواهد شد. سپس، تاخورده 
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و مطابق دستورالعمل های بهداشتی، ضدعفونی و 
کنترل می شوند. هم چنین می توان از جوراب های 
آن ها  از  صحیح  استفاده  که  برد  نام  آنتی ترومبوز 
می تواند با پیش گیری از ترومبوز، زندگی بیماران 
را نجات دهد. جوراب های آنتی ترومبوز این شرکت 
مطابق با ساختار های معتبر شست وشو هستند و 
از سوی تولیدکنندگان جوراب تأیید شده اند. این 
را  مصرف کنندگان  بهداشت  و  ایمنی  جوراب ها 

تضمین  می کنند. 
شامل  مخصوصی  لباس های  شرکت  عالوه براین، 
شلوار، دامن، بلوز و پیراهن های آستین بلندوکوتاه 
کارمندان  برای  مختلف،  رنگ های  و  طرح ها  در 
بخش دفتری و پذیرش دارد که تصویر مثبت ذهنی 

افراد از خودشان را افزایش می دهد. 

داروخانه ها و درمانگاه ها
خدمات گسترده شرکت در بخش داروخانه، مواردی 
مانند ایمنی، بهداشت و تصویر مثبت ذهنی کارکنان 
از خود را شامل می شود. شرکت پس از جمع آوری و 
شست وشوی لباسهای کثیف، لباس های تمیز را با 

حفظ بهداشت در محل تحویل می دهد. 
درمانگاه ها معمواًلً باید زمان زیادی را صرف مدیریت 
منسوجات خود کنند. این شرکت خدمات کاملی را 
در بخش مدیریت نساجی با شفافیت کامل هزینه ها 

در بخش درمانگاه ها ارایه می دهد.

مطب پزشکان
تیم  همراه  به  پزشکان،  مطب  بهداشت  و  تمیزی 
تبلیغ  بهترین  پزشکی،  کامل  پوشش  و  انگیزه  با 
برای خدمات مشاوره پزشکی است. این شرکت با 

خدمات  لباس ها،  تحویل  و  نگهداری  جمع آوری، 
کاملی را در زمینه منسوجات مطب پزشکان انجام 
می دهد و در بیش از 140 سال فعالیت خود، به طور 
مداوم محدوده محصوالت نساجی خود را افزایش 
داده و دانش خود در زمینه لباس شویی بهداشتی را 

تکمیل کرده است. 

لباس های ویژه خدمات امداد و نجات
کارشناسان  از  بهره گیری  با  باردوش  شرکت 
سیستم های نجات، لباس های حرفه ای ویژه خود 
را  اورژانس  و  اضطراری  نجات  خدمات  بخش  در 
پاک کردن  پردازش  روش  است.  داده  گسترش 
دستورالعمل  با  مطابق   )Red clean( قرمز 
و  اضطراری  لباس های  بخش  در   CVVR2106

اورژانس استفاده می شود. 

خانه های سالمندان
ساکنان  سالمت  پاکیزه،  و  تمیز  لباس های 
این  می کند.  فراهم  را  سالمندان  خانه های 
سفارشی،  منسوجات  مدیریت  خدمات  شرکت 
اجاره ای  منسوجات  هم چنین  مفرون به صرفه، 
در  که  ارایه می دهد  برای خانه های سالمندان  را 
آسوده  خیال  با  می توانند  مراکز  این  آن،  نتیجه 
انواع  کنند.  تمرکز  پرستاری  خدمات  بر  تنها 
دستمال  و  پوشش ها  رومیزی،  حوله،  روتختی، 
را می توان  آشپزخانه ها  نیازهای نساجی  و  دهان 
شرکت  سالمندان  بخش  خدمات  بسته  در  یکجا 
مشاهده کرد. این خدمات بار مسؤولیت پرستاران 
را به وضوح کاهش می دهد و به معنای صرفه جویی 

بیشتر در زمان آن هاست.                                                               

لباس های حرفه ای پزشکان و 
پرستاران نه تنها بايد خوب به نظر 

برسند بلکه بايد باالترين میزان راحتی 
را نیز داشته باشند.، می توان از طريق 
اتصال باركد به لباس مطمئن شد كه 
هر فرد لباس  خاص خود را پس از 
شست وشو دريافت می كند. وجود 
باركد بر لباس ها، تضمین می كند 
كه لباس ها پس از شست وشوی 

حرفه ای و دقیق، به صاحبان اصلی 
خود تحويل داده می شود. در روشی 
ديگر برای مشخص كردن لباس های 

شخصی، می توان از مدل های 
استاندارد در بخش پرستاری و 

پزشکی استفاده كرد. در اين روش 
قابل اجرای همگانی، لباس ها از 
طريق ديسپنسرهای الکترونیکی 

سازمان دهی می شوند. اين سامانه 
مداربسته سازمان دهی، لباس های 
حرفه ای را به طور تمام خودكار 

تحويل كاركنان می دهد
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گزارش خبرنگار »صنعت درمان« از روند نظافت در بیمارستان آیت الله کاشانی

بیمارستان ها در به کارگیری نیروی خدمات محدودیت دارند

بخش اورژانس بیمارستان آیت الله کاشانی دارای 
صورت  به  افراد  این  است.  خدماتی  نیروی  سه 
دوازده- بیست وچهار ساعته مسؤولیت نظافت کلی 
این بخش  و بخشی از  محوطه بیمارستان در نزدیکی  

اورژانس را برعهده دارند. 
یک نیروی خدماتی هر روز نظافت بخش درمانگاه 
فیزیوتراپی،  پاتولوژی،  شامل  که  بیمارستان 
کمیسیون پزشکی و اتاق کنفرانس است و چهارنفر 
نیروی  خدماتی روزکار، نظافت محوطه بیمارستان 
زایشگاه در طبقه سوم، بخش  انجام می دهند.  را 
داخلی و کودکان در طبقه دوم، بخش جراحی زنان 

و مردان در طبقه اول و رادیولوژی در زیرزمین این 
بیمارستان قرار دارند. هر روز صبح این طبقات از 
آزاد هستند  بیمارستان  نیرویی که در  سوی چهار 

نظافت می شود. 
نیروی  دو  یک،  شماره  عمل  اتاق  در  هم چنین 
خدمات آقا و خانم و در اتاق عمل شماره دو نیز دو 
نیروی خدمات آقا و دو نیروی خدمات خانم حضور 
دارند. روند کار این افراد به صورت بیست و چهار- 
بیست وچهار است. در قسمت زایشگاه سه نیروی 
خانم، در بخش کودکان سه نیروی خدماتی خانم 
و در بخش سی سی یو)CCU( نیز سه نیروی خانم 

هستند که روند کاری آن ها نیز به صورت بیست و 
چهار –دوازده است.  

انجام  سطح  سه  در  بیمارستان  نظافت 
می شود 

به گفته مهندس محمدعلی آدینه مسؤول بهداشت 
کلی  به طور  کاشانی،  آیت لله  بیمارستان  محیط 
نظافت این بیمارستان در سه سطح بزرگ، کوچک و 
نظافت تجهیزات انجام می شود: »سطح بزرگ شامل 
بخش هایی مانند زمین و دیوار می شود. سطح بعد، 
سطح های کوچک مانند میز یا ترالی است. سطح 

در جوامع امروزی بیمارستان بخش جدایی ناپذیر و ضروری برای حفظ جان انسان ها و بازگشت به تندرستی محسوب می شود. از همین رو پاک و تمیزبودن این 
محیط که در ارتباط مستقیم با سالمتی بیماران است، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. نظافت محیط بیمارستان شامل نظافت کف زمین، دیوار، سقف، 
شیشه، تخت، کمد ودیگر اثاثیه، هم چنین نظافت سرویس های بهداشتی و سینك می شود. این نظافت باید به طور روزانه از سوی نیروهای خدماتی بیمارستان 

صورت بگیرد. گزارش زیر روند نظافت بیمارستان آیت الله کاشانی در یک روز کاری است. 
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با  باید  که  است  پزشکی  تجهیزات  نظافت  سوم، 
ظرافت همراه باشد. شست وشوی تجهیزات به دلیل 
ظرافت و ریزه کاری هایی که دارد گاهی به نیروهای 
خدمات و گاهی هم به کمک بهیار سپرده می شود. 
نیروهای خدماتی در این بخش ها یا به صورت روزانه 
یا در برنامه شست و شوی خود، کار نظافت را انجام 
می دهند. در هریک از این سطح ها برای نظافت، از 
ماده مخصوص به خود استفاده می شود. برای نمونه 
برای نظافت سطح زمین از وایتکس یعنی ترکیب 

کلره استفاده می شود.« 
به  توجه  با  کلر  و  پاک کننده  محلول های  خرید 
موجودی انبار و تجربه خریدهای پیشین، براساس 
بیمارستان  خدمات  مسؤول  سوی  از  ماهانه  نیاز 
انجام می شود. خرید محلول های ضدعفونی کننده 
که حساسیت های بیشتری دارد نیز از سوی مسؤول 

بهداشت محیط بیمارستان انجام می شود. 
نام  به  بخشی  کاشانی  آیت الله  بیمارستان 
شست وشوی  رو  همین  از  ندارد.  رختشویخانه 
طریق  از  پرده ها  و  میز  و  تخت  پوشش   لباس ها، 

برون سپاری انجام می شود. 
او درباره نظافت بخش آشپزخانه در این بیمارستان 
حضور  خدماتی  نیروی  یک  آشپزخانه  »در  گفت: 
سطوح  کف،  شست وشوی  کار  شخص  این  دارد. 
وجمع آوری پسماند را در این بخش انجام می دهد. 
عالوه برآن دیگر کارکنان آشپرخانه عالوه بر رعایت 
نظافت  کارشان  نوع  به  باتوجه  فردی  بهداشت 
دستگاه های مورد استفاده خود را برعهده دارند. 
برای نمونه شخصی که با چرخ گوشت کار می کند، 
چرخ  شست وشوی  وظیفه  کارش  یافتن  پایان  با 

گوشت را برعهده دارد.« 

نیروها آموزش بدو خدمت دارند 
نیروهای خدماتی که وارد این بیمارستان می شوند، 
آموزش بدو خدمت دارند: »به دلیل این که افراد تازه 
وارد  هیچ  نوع اطالعاتی از انواع ضدعفونی کننده ها، 
شوینده هـــا، طریقه مصـــرف و شســـت وشـــوی 
چگونگی  هم چنین  ندارند،  مختلف  بخش های 
استفاده از این مواد به طوری که سالمتی شان نیز 
حفظ شود را بلد نیستند، دوره های آموزشی الزم را 
پیش از ورودشان به بیمارستان می گذرانند. اما این 
افراد غیر از آموزش های قبل از استخدام، نیازمند 
آموزش های دایمی نیز هستند. به همین  دلیل هر 
برگزاری  از طریق  آموزش ها  این  ماه،  یا شش  سه 

کالس ها انجام می شود. در این کالس ها هم موارد 
جدید آموزش داده می شود و هم موارد پیشین به 

آن ها یادآوری می شود.« 
بیمارستان ها  نظافت  و  آدینه، شست وشو  به گفته 
این  است.  جهانی  استانداردهای  و  تعریف  دارای 
استانداردها در بیمارستان آیت الله کاشانی رعایت 
می شود: »عالوه بر رعایت برخی از استانداردهای 
جهانی یک سری از اقدامات نیز به صورت تجربی 
دستمال های  این که  نمونه  برای  می شود.  انجام 
نظافت آبی، زرد یا سبز در کجا باید استفاده شود 
یک تعریف جهانی دارد که در این جا رعایت می شود 
تجربه  براساس  و  متفاوت  شست وشو  روش  اما 
بیمارستان است. برخی از استاندارد های جهانی 
بومی سازی  بیمارستان،   شرایط  به  باتوجه  نیز 

شده اند و رعایت می شود.« 

باالبردن سطح آگاهی ضروری است 
آدینه مهم ترین رکن در نظافت بیمارستان را باالبردن 
سطح آگاهی می داند: »باالبردن سطح آگاهی تنها 
برای نیروهای خدماتی نیست. یعنی ممکن است 
باوجود رعایت اصول آموزش داده شده، این اصول 

مهندس محمدعلی آدينه 
مسؤول بهداشت محیط بیمارستان 

آيت ا هلل كاشانی
به طور كلی نظافت اين بیمارستان 

در سه سطح بزرگ، كوچک و 
نظافت تجهیزات انجام می شود: 

»سطح بزرگ شامل بخش هايی مانند 
زمین و ديوار می شود. سطح بعد، 

سطح های كوچک مانند میز يا ترالی 
است. سطح سوم، نظافت تجهیزات 

پزشکی است كه بايد با ظرافت 
همراه باشد

از سوی خدمات رعایت شود اما در بخش ها این اتفاق 
نیفتد.  بنابراین در قدم نخست باید اطالع رسانی 
و فرهنگ سازی برای کارکنان و نیروهای خدماتی 
در بیمارستان انجام شود که کاری زمان بر است. و 
چون زمان بر است به آن توجه زیادی نمی شود. قدم 
بعدی  آموزش مداوم و به دنبالش نظارت بر روی 
نیز  باید بحث استاندارد ها  کار ها است. هم چنین 
به طور دایم به روزرسانی شود. در استخدام نیروهای 
خدماتی بهتر است که مسؤوالن بیمارستان از جمله 
مسؤول بهداشت محیط بیمارستان و بخش خدمات 
به  صورت  این  در  باشند.  داشته   نظر  اظهار  حق 
بهبود نظافت بیمارستان کمک می شود. ما در اینجا 
نمی توانیم نیروی خدماتی را جذب کنیم. این مسأله 

مشکالتی را برای ما به همراه داشته است.« 

از پسماندهای  نگهداری  برای  امن  مکانی 
بیمارستانی 

این  در  کیلوگرم   ۵۰۰ تا   ۴۰۰ بین  روزانه 
بیمارستان زباله تولید می شود. یعنی به ازای هر 
تخت یک کیلو زباله عفونی و در مجموع حدود دو 
و  تولید می شود. جمع آوری  زباله  نیم کیلوگرم  و 
بیمارستان دارای شیوه  این  مدیریت پسماند در 
این باره  در  آدینه  و روش خاصی است. مهندس 
پسماند  دسته  چهار  عمومی  صورت  »به  گفت: 
پسماند  نخست  می شود.  تولید  بیمارستان  در 
هم  شبه خانگی  پسماند  آن  به  که  است  عادی 
یا  غذایی  مواد  پسماند  کاغذ،  مانند  می گویند 
می شود.  تولید  پرستاری  ایستگاه های  در  آنچه 
از  شبه خانگی  پسماندهای  جمع آوری  برای 
کیسه مشکی و سطل آبی استفاده می شود. نوع 
خون  ترشحات  مانند  عفونی  پسماندهای  دیگر 
خطرناک  پسماندهای  از  نوع  این  است.  بیمار 
می شود.  جمع آوری  زردرنگ  کیسه  و  سطل  با 
کیسه های  در  نیز  دارویی  و  شیمیایی  پسماند 
می شود.  نگهداری  سفیدرنگ  سطل  و  قهوه ای 
در  هم  سوزن ها  مانند  برنده  و  تیز  پسماندهای 
سیفتی  می شوند.  نگهداری  باکس ها  سیفتی 
به صورت  دیگر  پسماندهای  اما  دیر تر  باکس ها 
روزانه جمع آوری و با روش ایمن و ترالی به اتاقک 

زباله منتقل می شوند.« 
اتاقک زباله که برای نگهداری از پسماندها استفاده 
می شود در محل تردد بیمار  و نزدیک مراکز توزیع و طبخ 
غذا نباید باشد. این استانداردها برای اتاقک زباله در 
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بیمارستان آیت الله کاشانی رعایت شده است. یک 
نفر در این اتاقک حضور دارد که پسماندهای عفونی و 
پسماندهای تیز و برنده را در دستگاه اتوکالو بی خطر و 
استریل می کند: »پس از بی خطرسازی پسماند های 
عفونی و پسماندهای تیز و برنده، این پسماندها به 
همراه پسماندهای عادی برای دفع تحویل شهرداری 
داده می شود. پسماندهای شیمیایی که مقدارشان 
کم و در طول روز ۵ کیلو هستند، در طول یک ماه 
شرکت های  تحویل  آن  از  بعد  می شود.  نگهداری 
محیط زیست که مورد تأیید وزارت بهداشت هستند، 

داده می شود.« 

با کمبود نیرو مواجه ایم 
آیت الله  بیمارستان  خدمات  مسؤول  زارعی  علی 
کاشانی کمبود نیروی خدماتی را یکی از مشکالت 
باره گفت: »در  او دراین  بیمارستان می داند.  این 
یک سری از فضا ها نیروی خدماتی حضور ندارد. 
نوبت  دو  در  موجود،  نیروهای  از  دلیل  همین  به 
استفاده می شود. در هر بخش بستری سه نیرو به 
نیروهای  آنجا که  از  صورت شیفتی حضور دارند. 
شرکتی  نیروهای  از  بیمارستان  این  در  خدماتی 
کار و تأمین هستند، ساعت و دو نیم بعدازظهر از 
بیمارستان خارج می شوند. این درحالی است که 
بعد از پایان ساعت مالقات یعنی از ساعت 16 به 
بنابراین  می شود.  آغاز  بخش ها  نظافت  روند  بعد، 
به دلیل کمبود نیرو، مجبور به استفاده از نیروهای 

بخش های دیگر می شویم.«  

بهداشتی،   سرویس های  در  نظافت  خدمات 
دفعات  تعداد  می شود.  انجام  روزانه  صورت  به 
انجام  ازدحام  به  توجه  با  بخش ها  این  نظافت 
می شود. برای نمونه دراورژانس روزانه ۵ بار اما در 
بخش بستری برای هر شیفت یک یا دوبار نظافت 

انجام می شود. 

بهداشت  و  سالمت  به  بیمارستان  توجه 
لباس ها 

نظافت لباس ها یکی از مهم ترین اقدامات در زمینه 
حفظ نظافت شخصی بیماران است. این لباس ها بنا 
به درخواست بخش های بیمارستان تهیه می شوند. به 
گفته زارعی برای کنترل بهداشت و سالمت لباس ها 
و پوشش تخت ها به صورت روزانه از بخش ها بازدید 
انجام می شود، هم چنین به طور خاص هر ۲۰ روز 
قرارگرفته اند  آنجا  در  لباس ها  که  به بخشی  یک بار 
از  لباس ها  بازگشت  از  »پس  می شود:  سرکشی 
شست وشو، نماینده اتاق تمیز تمام لباس ها را بازدید 
می کند. اگر لباسی قابل استفاده نبود از تعداد روزانه 
لیست آن بخش حذف می شود. بعد از اثبات قابل 
استفاده نبودن، لباس ها اسقاط  و لباس نو جایگزین 
لباس اسقاط شده می شود.« در هربخش دو اتاق با نام 
اتاق کثیف و اتاق تمیز وجود دارد. بعد از این که نظافت 
هر تخت کامل می شود لباس ها و تمام وسایل مربوط 
به آن تخت در اتاق کثیف قرار داده می شود. در حیاط 
بیمارستان اتاقی قرار دارد که مخصوص اتاق کثیف 
است. لباس ها  بعد از شمارش به آنجا انتقال داده 
می شود. پس از آن لباس ها از سوی نماینده یکی از 
شرکت های طرف قرارداد برای شست وشو، با وسیله 
نقلیه برده می شود. بعد از شست وشو و بازگشت شان 
به بیمارستان، به اتاق تمیز برده می شوند و به صورت 
اتو شده و مرتب براساس اندازه، بسته بندی و در قفسه  
قرار داده می شود. پس از آن براساس نیاز در اختیار 

بیماران قرار داده می شود.                                               

علی زارعی؛ مسؤول خدمات 
بیمارستان آيت ا هلل كاشانی

در يک سری از فضا ها نیروی خدماتی 
حضور ندارد. به همین دلیل از 

نیروهای موجود، در دو نوبت استفاده 
می شود. در هر بخش بستری سه نیرو به 
صورت شیفتی حضور دارند. از آنجا كه 
نیروهای خدماتی در اين بیمارستان از 
نیروهای شركتی كار و تأمین هستند، 

ساعت و دو نیم بعدازظهر از بیمارستان 
خارج می شوند. اين درحالی است 

كه بعد از پايان ساعت مالقات يعنی از 
ساعت 16 به بعد، روند نظافت بخش ها 

آغاز می شود
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واحدهای  جمله  از  کیمیافام  داروسازی  گروه 
انواع داروهای دامپزشکی،  تولید  زمینه  پیشتاز در 
ضدعفونی  کننده های مورد استفاده در مراکز درمانی، 
محصوالت  نیز  و  فردی  بهداشت  و  غذایی  صنایع 
آرایشی و بهداشتی است که فعالیت خود را از سال 
۱۳۷۲ آغاز کرده است. این شرکت در زمینه تولید 
شوینده ها و ضدعفونی کننده های بیمارستانی نیز 

فعالیت دارد. 
به گفته دکتر مریم ربیعی، مسؤول فنی و منابع انسانی 
شرکت کیمیافام، بهره گیری از همکاری بیش از ۱۵۰ 
متخصص داروسازی و شیمی، میکروبیولوژیست و 
متخصصان دیگر در بخش های مختلف تحقیقاتی و 
به وجود آوردن آزمایشگاه های مجهز و منحصربه فرد، 
ابزاری مناسب برای پیشبرد اهداف تحقیقاتی شرکت 

کیمیافام بوده است. 
او درباره محصوالت این شرکت در زمینه شوینده ها و 
»بیشتر  گفت:  بیمارستانی  ضدعفونی کننده های 
در  انسانی  بخش  در  فام  کیمیا  شرکت  محصوالت 
برای  تخصصی  ضدعفونی کننده های  سطح  سه 
بخش های گوناگون مراکز درمانی، صنایع غذایی و 
بهداشت فردی تقسیم بندی می شوند. دستیابی به 
فناوری و دانش فنی تولید ضدعفونی کننده نانوسیل 
و تولید مواد ضدعفونی کننده بیمارستانی و پزشکی 
با فرموالسیون های مختلف، از جمله دستاوردهای 

بخش تحقیقات شرکت داروسازی کیمیافام است.« 
این شرکت در زمینه ضدعفونی کننده های پزشکی 
شامل  ضدعفونی کننده  محصوالت  بیمارستانی،  و 
نانوسیل F۲ وسرجی هرب اچ از ضدعفونی کننده های 
 ،)D2( و دی تو )D2 plus( دست، نانوسیل دی تو پالس
فاموکلین،  سورفامد،   ،)D6( سیکس  نانوسیل دی 
پروکسی سیل،S 12، ایزی کلنز ۰/۵و ۲/۵، از ضد 
عفونی کننده های ابزار، تجهیزات پزشکی و سطوح 
کوچک و نانوسیل I از ضد عفونی کننده های پوست 

در موضع تزریق و پانسمان زخم ها را ارایه می دهد. 
به گفته ربیعی نانوسیل با ترکیبی از پراکسیدهیدروژن 
با  که  است  محصوالتی  جدید ترین  از  نقره  یون  و 

گندزدا   ،)Antiseptic( ضدعفونی کننده   عنوان 
)Disinfectant( و استریل کننده )Sterilant(، مورد 
دیرباز  از  پراکسید هیدروژن  می گیرد.  قرار  استفاده 
نگهدارنده  و  عفونی کننده  ضد  ماده  یک  به عنوان 
به طور  ماده  »این  است:  شده  شناخته  طبیعی 
طبیعی در شیر و عسل وجود دارد و از فساد آن ها 
جلوگیری می کند. پراکسید هیدروژن در سلول های 
بدن نیز در اثر متابولیسم سلولی ایجاد می شود و در 
ساختار ایمنی بدن نقش دارد و باعث از میان رفتن 
ترکیبی  نانوسیل  می شود.  ویروس ها  و  باکتری ها 
منحصربه فرد و ابداعی برای ایجاد یک محلول پایدار 
از پراکسیدهیدروژن و یون نقره است که با روشی نوین 

ایجاد شده است.« 
دانش  از  بهره گیری  با  کیمیافام  داروسازی  شرکت 
و فناوری سوییس، موفق به تولید این محصولی با 
نام تجاری نانوسیل در داخل کشور شده و تمامی 
است.  کرده  دریافت  را  آن  پزشکی  مجوزهای 
استریل کننده  و  ضدعفونی کننده  یک  نانوسیل 
بسیار قوی، سریع، سالم، پایدار و بدون رنگ و بو و 
دوستدار محیط زیست است. نانوسیل از نسل جدید 

ضدعفونی کننده هایی است که به واسطه یون نقره 
موجود در آن از قدرت باال و دوام اثر بسیار طوالنی 
برخوردار شده است؛ کاماًل غیر سمی است و به دلیل 
تبدیل به آب و اکسیژن پس از تجزیه، هرگز آسیبی به 
محیط زیست وارد نمی کند: »عاله بر این، داروسازی 
مؤثر  مواد  پایه  بر  ضدعفونی کننده هایی  کیمیافام 
مختلف از جمله بر پایه پر اکسید هیدروژن، پر استیک 
اسید، ترکیبات چهارتایی آمونیوم و گلوتار آلدیید تولید 
می کند. با این وجود محصول نانوسیل به عنوان یک 
ابداع در نظر گرفته می شود چرا که فعاًل دیگر  شرکت ها 

چنین محصولی ندارند.« 
او درباره بازار رقابت این محصوالت در کشور گفت: »با 
توجه به دانش فنی تولید کنندگان ایرانی بخشی بزرگ از 
نیاز داخل به انواع ضدعفونی کننده های قابل مصرف 
در مراکز درمانی، صنایع غذایی و بهداشت عمومی 
را می توان از بین انواع تولیدات داخلی تهیه کرد. با 
وجود آن که حضور تولیدات خارجی در هر صنفی 
محسوب  داخلی  مشابه  انواع  تهدیدکننده  همواره 
می شود، ولی در مورد تولید انواع ضدعفونی کننده ها، 
تولیدکنندگان داخلی توانسته اند محصوالتی مشابه و 
حتی بهتر از نمونه های خارجی تولید و به بازار عرضه 

کنند.« 
مسؤول فنی و منابع انسانی شرکت کیمیافام افزود: 
»البته در این مسیر هم چنان تنگناهایی وجود دارد 
توجه  مانند  تنگناهای  کرد؛  عبور  آن ها  از  باید  که 
گردآوری  کیفیت،  مستمر  بهبود  بسته بندی،  به 
تطابق  اثبات  و  مصرف کننده  نیاز  مورد  مستندات 
تولیدات داخلی با استانداردهای بین المللی، عبور از 
معضل کپی کردن محصوالت رقیبان و حرکت در مسیر 
نوآوری و تولید فرموالسیون روزآمد با سرمایه گذاری در 

بخش تحقیق و توسعه.« 
به گفته او نکته مثبتی که در حوزه تولید این محصوالت 
وجود دارد، سیاست مثبت دولت در سال های گذشته 
در حمایت از تولید کننده های داخلی و حذف بازار 
می تواند  که  است  خارجی  وارداتی  محصوالت 

نویدبخش تولید رسیدن به خودکفایی باشد.                               

 مسؤول فنی و منابع انسانی شرکت کیمیافام

تولید ضدعفونی کننده نانوسیل 
با بهره گیری از دانش و فناوری کشور سوییس 

دكتر مريم ربیعی؛ مسؤول فنی و منابع 
انسانی شركت كیمیافام

با وجود آن كه حضور تولیدات خارجی 
در هر صنفی همواره تهديدكننده انواع 
مشابه داخلی محسوب می شود، ولی در 
مورد تولید انواع ضدعفونی كننده ها، 

تولیدكنندگان داخلی توانسته اند 
محصوالتی مشابه و حتی بهتر از نمونه های 

خارجی تولید و به بازار عرضه كنند

گزارش
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شرکت صنایع پاکی کار با 42 سال سابقه کار در زمینه 
ماشین های  راه اندازی  و  نصب  فروش،  طراحی، 
رختشوی خانه و خشکشویی فعال است. این شرکت 
که واردکننده محصوالت شرکت های امریکن الندری، 
شیکاگو درایر و دونی نی از کشور آمریکا است، چند 
سالی است نمایندگی انحصاری شرکت های دانوب 
و  ایندمک  رنزاچی،  پونی،  لونیواش،  فرانسه،  از 

مگنابوسکو از ایتالیا را نیز دریافت کرده  است.
بیمارستان میالد تهران، کلینیک مهر، بیمارستانی 
فارابی مشهد، بیمارستان تأمین اجتماعی ساری و 
بیمارستان نمازی شیراز، تعدادی از بیمارستان ها و 
مراکز درمانی اند که این شرکت تجهیز رختشوی خانه 

آن ها را بر عهده داشته  است.
ماشین عفونی شوی دو طرفه که دارای دو در است، 
شرکت  این  توسط  که  است  دستگاه هایی  از  یکی 
ماشین،  این  شده  است.  نصب  درمانی  مراکز  در 
لباس ها را با دور 900 تا هزار دور سانتریفیوژ می کند 
شود،  خارج  پارچه ها  و  لباس ها  از  عفونی  ذرات  تا 
 عالوه بر این که این ماشین رختشویی با فاکتور جی

دمای  در  شست وشو  و   300 از  بیش   )G factor(
90 درجه منسوجات را ضدعفونی می کند. هم چنین 
دو در بودن این ماشین این امکان را ایجاد کرده  است که 
مسیرهای ورود لباس های عفونی به ماشین و خروج 
لباس های پاکیزه از ماشین جداگانه باشد و احتمال 

آلودگی را به کمترین اندازه ممکن برساند.  
غالمعلی رازقیان، مدیرعامل شرکت صنایع پاکی کار 
رختشوی خانه  شبکه  نخست  گام  در  است  معتقد 
با جمع آوری  دارد خودبه خود  که  ماهیتی  دلیل  به 
منسوجات و پارچه های آلوده، موجب خروج عفونت 
بیمارستان ها و مراکز درمانی می شود و  از محوطه 
عفونت زدایی را در همین نخستین گام انجام می دهد. 
اما ماشین آالت و شیوه های درست شست وشو دراین 
مکان نیز می تواند درصد عفونت زدایی را باالتر ببرد و 

احتمال خطر را پایین تر بیاورد.
اشاره  به ماشین عفونی شور  این مطالب  بیان  با  او 
می کند و می گوید: »ماشین عفونی شور باید دارای 

را  بهترین شکل کارش  به  بتواند  تا  باشد  ویژگی   5
لباس  تا  باشد  در  دو  باید  ماشین  این  دهد.  انجام 
کثیف و عفونی از یک در وارد دستگاه شود و لباس 
شستشه شده و پاک از در دیگر خارج شود به گونه ای که 
هر دو در به طور هم زمان باز نشود. یعنی وقتی یک در باز 
است در دیگر قفل می شود و امکان باز شدن ندارد. به 
این ترتیب حتی جریان هوا نیز نمی تواند موجب انتقال 
ذرات آلوده و عوامل بیماری زا شود. این ماشین با دور 
بسیار باال کار می کند که موجب جداشدن ذرات آلوده 
از پارچه ها می شود. در آخر کار نیز  پارچه ها با حرارت 
آب گرم 90درجه سانتی گراد آبکشی می شوند. در 
این دما تقریبًاً 90 درصد میکروب ها و آلودگی ها نابود 
می شوند و به این ترتیب یک قدم دیگر در عفونت زدایی 

برداشته می شود.«
او ادامه می دهد:»خشک کن نیز یکی دیگر از تجهیزات 
دلیل  به  که  است  رختشوی خانه   در  استفاده  مورد 
ماهیت خود نقش تأثیرگذاری در عفونت زدایی دارد. 
منسوجات  خشک کردن  برای  معمواًل  خشک کن ها 
استفاده  سانتی گراد  110 درجه  100 تا  دمای  از 
می کنند. در این دما تقریبًا تمام میکروارگانیسم های 
زنده از میان می روند؛ در نتیجه اگر پس از شست وشو، 
هم چنان آلودگی در پارچه ها باقی مانده باشد با این دما 

از میان می روند و روند عفونت زدایی کامل می شود.« 

غالمعلی رازقیان، مدیرعامل شرکت صنایع پاکی کار

ماهیت رختشوی خانه به خروج عفونت 
از بیمارستان کمک می کند

غالمعلی رازقیان؛  مديرعامل شركت 
صنايع پاكی كار:

ماشین عفونی شور بايد دو در باشد تا لباس 
كثیف و عفونی از يک در وارد دستگاه 

شود و لباس شستشه شده و پاک از در ديگر 
خارج شود به گونه ای كه هر دو در به طور 

هم زمان باز نشود

ضیاء  صنایع  شرکت 
در  سابقه  سال   33 با  
زمینه تولید ماشین آالت 
ی  نه ها ی خا ختشو ر
به  مشغول  صنعتی 
این  است.  فعالیت 
کارخانه، لباسشویی های 
صنعتی از ظرفیت 20 تا 80 کیلوگرم، خشک کن البسه 
در ظرفیت 20 تا 40 کیلوگرم، دستگاه اتوی غلطکی، 
سانتریفیوژ البسه، دستگاه خشکشویی و دیگ بخار 
تا 60  ظرفیت های 32  در  عفونی شویی  دستگاه  و 

کیلوگرم تولید می کند. 
صنعتی  کارخانه  مدیرعامل  ضیائی نیا،  سیدعلی 
با  کارخانه  این  تولیدات  بودن  رقابتی  ضیاء، 
قیمت،  بودن  پایین  دلیل  به  خارجی  نمونه های 
دسترسی آسان به قطعات یدکی و امکان تعمیر آن ها 
را از ویژگی های برجسته محصوالت خود می داند: 
عرضه  صنف  این  در  د  موجو  مشکل  »مهم ترین 
کاالی بی کیفیت و غیراستاندارد از طرف برخی از 

سازندگان بدون مجوز رسمی به بازار فروش است.«
ضیائی نیا، می گوید: »این شرکت توانسته  است با، 
بررسی های دقیق و اطالع رسانی مستمر 50 درصد 

بازار فروش کشور را در اختیار بگیرد.« 
او امیدوار است که این شرکت بتواند با برنامه های 
در درست اقدام خود برای باال بردن کیفیت کاالهای 
تولیدی، سهم بیشتری از بازار داخلی و خارجی را 

نصیب خود کند. 
مدیرعامل کارخانه صنعتی ضیاء هم چنین از تالش 
این شرکت برای ورود به بازارهای خارجی و صادرات 
خبر  همجوار  کشورهای  به  به ویژه  محصوالتش 

می دهد.                                                  

سیدعلی ضیائی نیا
مدیرعامل شرکت صنایع ضیاء

عرضه کاالی 
بی کیفیت

 و غیراستاندارد  
بزرگ ترین  مشکل 

بازار است 

گزارش
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بر اساس آمار سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت 
میلیون  یازده  به  نزدیک  سال  هر   )WHO( جهانی 
کودک کمتر از 5 سال می میرند. بیشتر این کودکان 
یا  کنترل  پیشگیری،  قابل  راحتی  به  که  به دالیلی 
قابل درمان است، می میرند. به همین دلیل مبارزه 
با ویروس های خطرناکی چون ایدز، هپاتیت، ماالریا 
و مانند این ها و جلوگیری از گسترش آن ها از جمله 

اهداف جدی سال 2015 سازمان ملل متحد است.
برای پیشگیری از این مرگ ها کشورهای در حال توسعه 
باید با انجام تدابیر مراقبت های بهداشتی و نظارت 
مواد  تولید  اماکن  و  زیست  محیط  آلودگی های  بر 
غذایی، شیوه نگهداری مناسب محصوالت خوراکی، 
رعایت اصول و استانداردهای بسته بندی مواد غذایی 

فاسدشدنی باعث کاهش مسمومیت ها شوند. 
هم  پزشکی  درمانگاه های  و  بیمارستان ها  مدیران 
پزشکان،  به  بهداشتی  اصول  آموزش  با  می توانند 
پرستاران و کادرخدماتی شاغل در مراکز درمانی، به 
ویژه مراکز عفونی، نسبت به کاهش شیوع بیماری ها 
و در نتیجه کاهش ضریب مرگ و میر همت گمارند. 
متأسفانه در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، 
با وجود تالش ها و برنامه ریزی های فراوان وضعیت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هنوز رضایت بخش 
ایران در اجرای طرح تحول سالمت راهی  نیست. 
طوالنی برای تأمین و ارتقای سالمت جامعه در پیش 
دارد. دستگاه های مختلف و متولیان نظام سالمت 
کشور برای پیشگیری و کنترل آلودگی های محیطی 
باید  بیمارستانی  و  بهداشتی  مراکز  عفونت های  و 

اقدامات عملی و جدی در پیش گیرند.
کودکان  عفونی  فوق تخصص  معصومی اصل،  دکتر 

در پنجمین همایش ساالنه انجمن عفونی کودکان 
در  میکروبی  مقاومت های  »وضعیت  کرد:  اعالم 
در  اقدامی  کشورها  اگر  که  است  به گونه ای  دنیا 
این زمینه انجام ندهند تا چندسال آینده باید تمام 
آنتی بیوتیک ها کنار گذاشته شوند و به دوره قبل از 

وجود آنتی بیوتیک برگردیم.«
محیط های  وسایل  و  ابزار  دست،  شست وشوی  او 
بیمارستانی را مهم ترین راه برای پیشگیری از عفونت 
»آمار عفونت های  افزود:  و  بیمارستانی عنوان کرد 
بیمارستانی درکشورهای توسعه یافته 6 الی11درصد 
ایران   جمله  از  درحال توسعه  کشورهای  در  و  است 
به 30درصد هم می رسد که از این میزان 20درصد 
جراحی  محل  به  مربوط  بیمارستانی  عفونت های 
است. بنابراین در بیمارستان ها همه از جمله پزشک، 
پرستار و همراه بیمار باید قبل از هرکاری دست ها را 
بشویند. مسؤوالن و مدیران بیمارستان ها و پزشکان 
نیز باید عفونت های بیمارستانی را با دقت شناسایی و 

کنترل کرده و از شیوع آن پیشگیری کنند.«
هم چنین در دنیای صنعتی کنونی بسیاری از افراد در 
محل کار خود با فلزات سنگین و مواد خطرناک برخورد 
دارند. این شرایط مشکالتی را برای کارکنان فراهم  آورده 
و زمینه ساز مسمومیت و  بروز بیماری های شغلی شده 
 است. خطر ابتال به بیماری های شغلی روزبه روز افزایش 
می یابد در حالی که کنترل آلودگی های محیطی و 
شغلی می تواند نقش به سزایی در کاهش بیماری های 
عفونی و شغلی داشته  باشد. در واقع می توان گفت 
بسیاری از بیماری های شایع در جامعه ناشی از مواد 
آلوده، مسموم و خطرناک موجود در محیط کار و زندگی 
است. اما استفاده از دانش زیست فناوری و کاربرد آن 

در طراحی و تولید ابزار و وسایل پزشکی و محیط های 
سرامیک های  و  کاشی  نصب  مانند  بیمارستانی 
نانوآنتی باکتریال دایمی، استفاده از ماسک های نانو 
ضدآلودگی، و پوشیدن لباس های نانوآنتی باکتریال 
می تواند آمار عفونت ها و بیماری های محیطی ثانویه را تا 
اندازه قابل توجهی کاهش دهد. کاشی و سرامیک های 
نانوآنتی باکتریال دایمی به طور طبیعی باعث نابودی و 
تجزیه سیتوپالسم تک سلولی های باکتریایی، ویروسی 
و قارچی  می شوند و در هر شرایطی بدون استفاده از 
هیچ ماده ضدعفونی کننده ای، کار کنترل عفونت ها 
را انجام می دهند؛ به طوری  که این ابزار و وسایل در 
بسیاری از مراکز پزشکی، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها 
و کارخانه های تولید موادغذایی مورد استفاده قرار 

می گیرند. 
درمان  بهداشت،  وزارت  مسؤوالن  بنابراین، 
در  بازنگری  با  می توانند  پزشکی  آموزش  و 
ترمیم  بازسازی،  و  تجهیزات  پزشکی  استاندارد 
ان آی سی یو مانند  مهم  درمانی  اماکن  تعمیر   و 

و   )CCU(سی سی یو  ،)ICU( آی سی یو  ،)NICU(
اتاق های ریکاوری و اورژانس و تأکید بر نصب کاشی 
یک سو  از  دایمی  نانو آنتی باکتریال  سرامیک های  و 
مواد  مصرف  از  ناشی  هزینه های  کاهش  باعث 
ضدعفونی کننده بدبو و گاهی مسموم کننده  شوند و 
از سوی دیگر عفونت های بیمارستانی را کاهش دهند 
و این اقدامات را در ارزشیابی عملکرد و رتبه  بندی 
استانداردهای  از  بخشی  به عنوان  بیمارستان ها 

اعتباربخشی بیمارستانی و اورژانس قلمداد کنند.       
تألیف: دکتر مهران سید معصومی
 بخش علمی شرکت نانو پیشتاز پارس

گزارش

کاربرد فناوری نانو در 
کاهش عفونت بیمارستانی
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گزارش
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بهداشت و درمان در کشور ترکیه، نظام پیچیده ای از بهداشت و درمان دولتی و خصوصی است. ترکیه، نظام جامع بهداشت 
و درمان را زیر نظر بیمه سالمت عمومی داراست. در این بیمه عمومی، متامی افراد دارای اقامت کشور ترکیه که در مؤسسه 
امنیت اجتامعی نام نویسی کرده باشند، می توانند از درمان رایگان در بیامرستان هایی که با مؤسسه امنیت اجتامعی 
قرارداد دارند، بهره مند شوند. خدمات اورژانس، تصادفات هنگام کار یا بیامری های مربوط به شغل افراد، بیامری های 
عفونی، خدمات سالمت پیشگیرانه، درمان اعتیاد به الکل و مواد مخدر، زایامن، خدمات درمانی و سالمت مربوط به رشایط 
فوق العاده مانند جنگ، زلزله، سیل و دیگر رویدادهای طبیعی، درمان نازایی برای زنان کمرت از 39 سال، جراحی های 
پالستیک که با هدف درمان انجام می شوند، از جمله خدمات زیر پوشش مؤسسه امنیت اجتامعی است. جامعه ترکیه از 
بسیاری جهات شباهت های بسیاری به ایران دارد. موقعیت راهربدی این کشور در خاورمیانه، هامنند موقعیت راهربدی 
ایران، چالش ها و دستاوردهای بالقوه ای را برای آن رقم زده است، بنابراین بررسی موقعیت نظام بهداشت و درمان این کشور 
می تواند درس های مفیدی برای سیاست گذاری و مدیریت سالمت در کشور ما داشته باشد. 

نظام سالمت در ترکیه چگونه است؟

تاریخچه و مقدمه ای بر بهداشت و درمان در جمهوری ترکیه
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مقدمه ای بر بهداشت و درمان در ترکیه
بهداشت و درمان در کشور ترکیه، نظام پیچیده ای از 
ترکیه،  است.  خصوصی  و  دولتی  درمان  و  بهداشت 
نظام جامع بهداشت و درمان را زیر نظر بیمه سالمت 
عمومی داراست. در این بیمه عمومی، تمامی افراد 
امنیت  مؤسسه  در  که  ترکیه  کشور  اقامت  دارای 
اجتماعی نام نویسی کرده باشند، می توانند از درمان 
امنیت  مؤسسه  با  که  بیمارستان هایی  در  رایگان 
خدمات  شوند.  بهره مند  دارند،  قرارداد  اجتماعی 
اورژانس، تصادفات هنگام کار یا بیماری های مربوط 
به شغل افراد، بیماری های عفونی، خدمات سالمت 

پیشگیرانه، درمان اعتیاد به الکل و مواد مخدر، زایمان، 
خدمات درمانی و سالمت مربوط به شرایط فوق العاده 
مانند جنگ، زلزله، سیل و دیگر رویدادهای طبیعی، 
درمان نازایی برای زنان کمتر از 39 سال، جراحی های 
پالستیک که با هدف درمان انجام می شوند، از جمله 
خدمات زیر پوشش مؤسسه امنیت اجتماعی است. در 
برخی از بیمارستان های طرف قرارداد مؤسسه امنیت 
اجتماعی، خدمات دندان پزشکی نیز به رایگان ارایه 
می شوند، اما در بیشتر موارد، بیماران باید خدمات 
دندان پزشکی را به صورت خصوصی دریافت کنند و 
خود مسؤول پوشش هزینه های آن باشند. هم چنین، 

بیماران بخشی از هزینه های نسخه پیچی و درمان های 
سرپایی را پرداخت می کنند و مابقی هزینه ها بر عهده 

خدمات اجتماعی است. 
در کنار بخش عمومی و دولتی سالمت، ترکیه بزرگ ترین 
را  خاورمیانه  در  درمان  و  بهداشت  خصوصی  بخش 
از  ترکیه  رو به رشد  اقتصاد  استقبال  دلیل  داراست. 
و  کمتر  انتظار  زمان  خصوصی،  درمان  و  بهداشت 
خدمات با کیفیت تر، خصوصًا در زمینه هتلینگ است. 
همین موضوع زمینه رشد صنعت گردشگری درمانی را 
نیز در این کشور گسترش داده است. بیشتر بانک ها و 
مؤسسات بیمه ای در ترکیه، بیمه درمان ارایه می کنند 

نظام سالمت در ترکیه چگونه است؟

تاریخچه و مقدمه ای بر بهداشت و درمان در جمهوری ترکیه
تا به حال در بخش جهان نما: ساختار سالمت کشورهای توسعه یافته را به عنوان نمونه هایی از نظام های بهداشت و درمان بررسی کرده ایم؛ در این نوشتار 
اما، ترکیه به عنوان جامعه ای در حال توسعه، با چالش هایی مشابه و وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی نسبتًا همسان با ایران مورد بررسی قرار می گیرد. 
جامعه ترکیه از بسیاری جهات شباهت های بسیاری به ایران دارد. موقعیت راهبردی این کشور در خاورمیانه، همانند موقعیت راهبردی ایران، چالش ها و 
دستاوردهای بالقوه ای را برای آن رقم زده است، بنابراین بررسی موقعیت نظام بهداشت و درمان این کشور می تواند درس های مفیدی برای سیاست گذاری 

و مدیریت سالمت در کشور ما داشته باشد.

رقیه رضایی
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و با پزشکان یا بیمارستان های خصوصی مشخصی 
قرارداد دارند.

نظام بهداشت و درمان ترکیه، پیشتر ساختاری مرکزی 
و دولتی داشت که از سوی وزارت سالمت اداره می شد. 
در سال 2003، حزب حاکم عدالت و توسعه، برنامه 
اصالحی فراگیری را با هدف افزایش نسبت بهداشت 
و درمان خصوصی نسبت به دولتی و گسترش دامنه 
خدمات بهداشتی و درمانی به مجلس این کشور ارایه 
داد که به تصویب رسید. داده های منتشرشده از سوی 
مؤسسه آمار ترکیه نشان می دهد که 76/3 میلیارد 
لیر ساالنه برای بهداشت و درمان هزینه می شود که 
79/6 درصد آن از محل پرداخت های مؤسسه امنیت 
جیب  از  پرداختی  درصد   15/4 حدود  اجتماعی 
بیماران است. در ترکیه 29/954 بیمارستان و مرکز 
درمانی، به ازای هر هزار نفر 2/54 تخت بیمارستانی و  

1/7 دکتر وجود دارد. 
طوالنی  صف های  دلیل  به  گذشته،  یک دهه  در 
درمانی  مراکز  در  درمانی  خدمات  دریافت  برای 
دولتی، بهداشت و درمان خصوصی در ترکیه رشد 
بیشتر  این حال،  با  است.  داشته  مالحظه ای  قابل 
بیمه  شرکت های  با  نیز  خصوصی  بیمارستان های 
مختلف ]دولتی و خصوصی[ قرارداد دارند و همین 
موضوع، امکان درمان در مراکز درمانی خصوصی را 

نیز برای شهروندان جامعه ترکیه فراهم می کند. پس 
خصوصی،  بیمارستان های  در  رقابت ها  افزایش  از 
در  خدمات  ارایه  کیفیت  در  چشمگیری  ارتقای 
وجود،  با  افتاد.  اتفاق  نیز  دولتی  بیمارستان های 
افزایش هزینه های بهداشت و درمان از سال 2000 به 
بعد، در سال 2005، ترکیه 7/6 درصد از تولید ناخالص 
داخلی خود را صرف بهداشت و درمان می کرد که این 
رقم از متوسط هزینه کرد کشورهای توسعه یافته کمتر 
بود. در اوایل دهه نخست قرن بیست و یکم، بیش از 63 
درصد هزینه های بهداشت و درمان از منابع عمومی 
تأمین می شد. در سال 2006، برای هر 700 نفر، 
یک پزشک، به ازای هر 580 نفر، یک پرستار و به ازای 
هر 380 نفر، یک تخت بیمارستانی در ترکیه وجود 
داشت. جمعیت روستایی کشور، عمدتًا در شرق کشور 
دسترسی نامناسب و ضعیفی به خدمات بهداشتی و 
درمانی داشتند. 80 تا 90 درصد از جمعیت، از جمله 
کارگران خوداشتغال، از طریق نظام پانسیون سالمت، 
خدمات درمانی مد نظر خود را دریافت می کردند، اما 
کیفیت پایین خدمات ارایه شده، مشوق بسیاری از 
مردم برای استفاده از خدمات بخش خصوصی در 
مناطق شهری بود. اگرچه، صنعت سالمت خصوصی 
از دهه 1990، رشد سریعی داشته است، تنها 2 درصد 
از جمعیت و عمدتًا در شهرها، بیمه درمان خصوصی 

 76/3
 

داده های منتشرشده از سوی مؤسسه 
آمار ترکیه نشان می دهد که 76/3 میلیارد 
لیر ساالنه برای بهداشت و درمان هزینه 

می شود که 79/6 درصد آن از محل 
پرداخت های مؤسسه امنیت اجتماعی 
حدود 15/4 درصد پرداختی از جیب 

بیماران است. در ترکیه به ازای هر هزار نفر، 
29/954 بیمارستان و مرکز درمانی، 2/54 

تخت بیمارستانی و  1/7 دکتر وجود دارد
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از هزینه سالمت  دارند. در سال 2005، 75 درصد 
خصوصی از جیب بیماران پرداخت شده است که این 
نشان دهنده، نیاز ترکیه برای رواج بیشتر بیمه های 

خصوصی در آینده نزدیک است.
طرحی به  نام کارت سبز یا یشیل کارت در ترکیه وجود 
دارد که برای کمک به گروه های اجتماعی کم درآمد 
شده  ایجاد  درمان  و  بهداشت  خدمات  دریافت  در 
است. هزینه این طرح در سال 2010، 40 میلیارد 
لیر ترکیه بوده است. با مشخص شدن میزان هزینه 
این طرح، در سال 2011، دولت اقداماتی را برای 
کاهش افراد تحت پوشش کارت سبز انجام داد و نهایتًا 
در سال 2012، با اجرایی شدن قانون بیمه سالمت 

یونیورسال، نظام کارت سبز در ترکیه برچیده شد.
یونیورسال،  سالمت  بیمه  قانون  اجرایی شدن  با 
کیفیت عمومی خدمات بهداشت و درمان ارتقا یافت 
و میزان رضایت مندی بیماران از 39/5 درصد در سال 

2003 به رقم 75/9 درصد در سال 2011، رسید.

تاریخچه سالمت در ترکیه
موضوع سالمت به شکل امروزی، در ترکیه نزدیک 
به 2 قرن سابقه دارد. نخستین مدرسه پزشکی در 
ترکیه در سال 1827 راه اندازی شد و در سال 1871، 
نخستین گروه پزشکی فعال با عنوان پزشکان کشور، 
آغاز به کار کرد. دغدغه این گروه غیردولتی، درمان 
مردم رنجدیده از بیماری و کمک به آن ها برای زندگی 
سالمت  اداره  نخستین  سال 1914،  در  بود.  بهتر 
عمومی زیر نظر وزارت امور داخله تشکیل شد. در 

وزارت  نخستین  استقالل،  جنگ های  دوران  طول 
سالمت ترکیه در سال 1920، یعنی سه سال پیش از 
اعالم تأسیس جمهوری ترکیه توسط مصطفی کمال 
آتاترک، راه اندازی شد و دکتر عدنان آدیوار نخستین 
تأسیس جمهوری  بود. هنگام  ترکیه،  وزیر سالمت 
ترکیه در اکتبر 1923، این کشور جمعیتی در حدود 
12 میلیون نفر داشت و تعداد پزشکان آن 557 نفر بود. 
یعنی به ازای هر 21 هزار و ششصد و شصت و یک نفر، 
یک پزشک وجود داشت. در حالی که این رقم اکنون، 

در حدود یک پزشک به ازای هر 600 نفر است.
نظام  این  اولویت های  و  ترکیه  تأسیس جمهوری  با 
سیاسی جدید در مدرن سازی ترکیه،  نظام بهداشت و 
درمان دارای اهمیت فراوانی شد. دکتر رافیک سایدام 
نخستین وزیر وزرات خانه بهداشت و درمان جمهوری 
پیشگیرانه  مراقبت های  برای  که  بود  ترکیه،  مدرن 
اولویت قائل شد. در زمان وزرات او تا سال 1937، 
پزشکان کشور که گروهی پزشکی در دوره عثمانی 
بود، در وزارت بهداشت و درمان به کار گماشته شدند 
و ارایه خدمات درمانی از جمله وظایف حکومت های 

محلی تلقی می شد.
 از سال 1937 تا 1949، دولت ترکیه هم و غم خود را 
بر گسترش خدمات درمانی به سمت شهرها و مناطق 
شهری کوچک گذاشته بود. در این زمان، با توجه 
درمانی  مراکز  تعداد  حاصل شده،  دستاوردهای  به 
به یک مرکز برای هر 20 هزار نفر رسید. هم چنین 
روش های پیشگیرانه و درمانی به طور همزمان برای 
نظام بهداشت و درمان ترکیه حائز اهمیت بودند. برای 

نخستین بار در ترکیه، نظام درمانی جداگانه ای برای 
کارگران شکل گرفت که تا امروز نیز این نظام فعال 
است و عمدتًا توسط نمایندگان انجمن های کارگری 
مستقل اداره می شود.در بازه زمانی سال های 1950 
تا 1960، نظام سالمت ترکیه تمرکز خود را بر درمان در 
بیمارستان ها قرار داد. بیمارستان های محلی زیر نظر 
وزارت سالمت درآمدند و بیمارستان های جدیدی نیز 

از سوی این وزراتخانه راه اندازی شدند.
دیگر  همانند   ،1960 دهه  از  پس  سال های  در 
به  توجه دولت ها  بلوک سرمایه داری که  کشورهای 
موضوع بهداشت و درمان اجتماعی معطوف شده 
درمان  و  بهداشت  موضوع  نیز  ترکیه  دولت  بود، 
اجتماعی را مد نظر قرار داد و بدین ترتیب خدمات 
درمانی و بهداشتی پایه و درمان برای افرادی که کمتر 
از 17 سال دارند، به صورت رایگان انجام می شد. از 
همین رو، به ازای هر 5 تا 10 هزار نفر جمعیت، مرکز 
بهداشت و سالمت مجزایی راه اندازی شد و مسؤولیت 
از پزشک،  مراقبت های پزشکی را گروهی متشکل 
بهداشت  متخصص  بهیار،  پرستار،  کمک  پرستار، 
محیط و تکنسین برعهده گرفتند. خدمات پیشگیرانه 
و درمانی نیز با یکدیگر ادغام شدند و آموزش امور 

سالمت در اولویت دولت قرار گرفت.
 در نیم قرن پیش از سال 2011، بهداشت و درمان 
در ترکیه اجتماعی شدن را در اولویت داشت و بر این 
اساس تعداد مراکز بهداشت به رقم یک مرکز بهداشت 
در ازای هر 6000 نفر افزایش یافت. در ترکیه پیش از 
سال 2011، به ازای هر 4500 نفر یک پزشک در مراکز 
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بهداشت فعال بود و جمعًا 15 هزار پزشک در این مراکز 
به صورت رایگان به بیماران خدمات ارایه می کردند. 
هم چنین تمامی شهروندان در ساختار مراکز بهداشت 
نام نویسی شده بودند و مرکز موظف بود خدمات خود 
را به آن ها ارایه کند. به گفته بسیاری از صاحب نظران، 
و  چون دکتر نصرت فیشیک، وزیر سابق بهداشت 
درمان جمهوری ترکیه، اجتماعی کردن بهداشت و 
درمان در ترکیه از سال 1963 تا 1965 موفق بود، اما 
از سال 1969 وارد چرخه زوال شد که نهایتًا آن را بر سر 
دو راهی تصمیم گیری برای ادامه اجتماعی بودن یا 

کاالیی شدن بهداشت و درمان قرار داد.
الزم به توضیح است که دوگانه بهداشت و درمان متمرکز 
و دولتی و بهداشت و درمان خصوصی و کارآمد، یکی 
از مهم ترین و اساسی ترین پرسش های حوزه مدیریت 
و سیاست گذاری بهداشت و درمان در جهان را ایجاد 
کرده است. به طبع این پرسش در جوامع در حال 
توسعه بیش از دیگر جوامع حائز اهمیت هستند. در 
ترکیه نیز، این دوگانه بسیار پررنگ است و بسیاری از 
چالش های پیش روی نظام مدیریت سالمت را رویکرد 

مدیران و دست اندرکاران به این دوگانه رقم می زند. 

اصالح نظام بهداشت و درمان در ترکیه
پس از گسترش یافتن زمزمه هایی از عملکرد ناموفق 
نظام بهداشت و درمان ترکیه، صف های طوالنی انتظار 
در پشت درهای اتاق مالقات با پزشک در بیمارستان های 
دولتی، کمبود مراکز تخصصی و درمانی کارآمد و نهایتًا 
روی کارآمدن جناح راست اقتصادی با نخست وزیری 

نقاط  با  ترکیه  و درمان  بهداشت  نظام  بلند اجویت، 
ضعف خود روبه رو شد. سرانجام در سال 2003، یعنی 
و  لیبرال  حزب  آمدن  کار  روی  نخست  سال های  در 
اسالم گرای عدالت و توسعه، و با اجرایی شدن برنامه 
دگرگونی سالمت، تغییرات آغاز شد. این اصالحات 
در یک دهه گذشته، به ایجاد بیمه سالمت یونیورسال 
انجامید. با این حال، پیشرفت نظام بهداشت و درمان 
از اصالحات، شاخص  پیش  است.  بوده  کند  ترکیه 
کل سالمت ترکیه، از دیگر کشورهای عضو سازمان 
همکاری های اقتصادی و توسعه و کشورهای با درآمد 
مالی سالمت در  تأمین  نظام  بود.  متوسط، عقب تر 
چارچوب چهار بیمه درمانی کاماًلًً جدا و برنامه کارت 
سبز برای افراد فقیر، و به صورتی غیرمطلوب، تقسیم 
شده بود که هر یک مزایا و مقررات خاص خود را داشتند. 
وزارت کار و امنیت اجتماعی و وزارت سالمت، هر دو 
مسؤول تأمین مالی نظام سالمت بودند و 4 وزارت خانه 
درمان  و  بهداشت  خدمات  ارایه  در  مستقیمًا  دیگر 
عمومی دست اندرکار بودند. تالش برای اصالح این 
نظام درمان بی در و پیکر، در واقعیت تمامی جنبه های 
نظام سالمت کشور را تحت تأثیر قرار داد و به گسترش 
سریع درصد افرادی که زیرپوشش بیمه یونیورسال قرار 
می گرفتند و بهبود کیفیت خدمات درمانی ارایه شده، 
انجامید. در همان زمان، حمایت های مالی نیز بهبود 
یافت. برای نمونه، پوشش بیمه از 64 درصد در سال 
2002، به 98 درصد در سال 2012 افزایش یافت؛ 
پزشک  با  مالقات  جلسه  که 4  بارداری  زنان  درصد 
را پیش از زایمان خود داشتند از 54 درصد در سال 

میزان  رسید؛   2010 سال  در  82 درصد  به   2003
رضایت مندی شهروندان از ارایه خدمات درمانی نیز از 
رقم 39/5 درصد در سال 2003 به عدد 75/9 درصد 
در سال 2011 افزایش یافت. با این همه، نظام بهداشت 
و درمان ترکیه نیازمند تغییرات مثبت بسیاری است 
تا میزان سالمت شهروندان آن افزایش یابد؛ از سوی 
دیگرخدمات درمان ثانویه و بستری نیز با چالش های 
بی شماری مواجه است. عمده ترین انتقاد بر اصالحات 
اعمال شده در اوایل دهه حاضر، از طرف کارکنان بخش 
سالمت بوده است که با توجه به اهمیت رضایت مندی 
این بخش، به نظر می رسد که دولت ترکیه باید برای دوام 
نتایج مثبت این اصالحات، نسبت به افزایش رضایت 
کارکنان حوزه بهداشت و درمان نیز مسؤولیت پذیری 

بیشتری از خود نشان دهد.
» نظام بهداشت و درمان ترکیه به اندازه کشورهای 
پیشرفته جهان، توسعه یافته نیست. اما، نیروی انسانی 
شاغل در آن، به ویژه پزشکان شاغل در بیمارستان های 
کافی  اندازه  به  پزشکی،  دانشگاه های  به  وابسته 
آموزش دیده و ماهر هستند. بهداشت و درمان در ترکیه 
در مناطق مختلف این کشور متفاوت است. شرق و 
غرب ترکیه، به نسبت توسعه یافتگی و نیازهای خود 
از سطوح متفاوتی از بهداشت و درمان برخوردارند. 
اما، سطح پایه ای از خدمات سالمت به طور برابر برای 
تمامی شهروندان و افراد مقیم در جمهوری ترکیه ارایه 
می شود.« این ها ادعاهای یکی از رسانه های نزدیک 
به دولت در زمان نخست وزیری رجب طیب اردوغان 
اصالحات  موفقیت  بر  دال  بسیاری  شواهد  است. 
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بهداشت و درمان در ترکیه وجود دارد، اما بررسی این 
موضوع نیازمند نگاهی موشکافانه تر است که به نظر 

می رسد درنوشتاری جداگانه بتوان به آن پرداخت.
 

ارکان اصلی بهداشت و درمان در ترکیه
ترکیه و نظام بهداشت و درمان آن از بحران چندپارگی 
رها شده است، اما با این حال، این ساختار هم چنان 
به ارکان مختلفی وابسته است که بدون بررسی و تعمق 
در آن نمی توان رویکردی جامع نسبت به نظام سالمت 

در ترکیه داشت. 
منابع تأمین مالی و بهداشت و درمان دولتی؛ نظام 
بهداشت و درمان در ترکیه، سه منبع اصلی تأمین 
مالی دارد. نخستین منبع، مربوط به بودجه دولتی 
است که از راه درآمدهای مالیاتی تأمین می شود. 
دومین منبع، مربوط به سهم شهروندان شاغل است 
که هر یک از طریق پرداخت سهم خود در بهداشت و 
درمان و آموزش پزشکی، در تأمین مالی آن مؤثرند. 
اما سومین منبع، پرداختی از جیب بیماران در هر بار 

استفاده از خدمات سالمت است.
در ترکیه، کارفرمایان باید کارکنان خود را در صندوق 
بیمه سالمت که با نام سازمان بیمه اجتماعی برای 
درآمد  کنند.  سالمت شناخته می شود،  نام نویس 
حقوق  از  خودکار  به طور  این  نام نویسی،  از  ناشی 
ماهیانه هر فرد کاسته می شود و به حساب صندوق 
واریز می شود. هم چنین، وابستگان نیز تحت پوشش 
خود  خانواده  شاغل  افراد  یا  فرد  پرداختی  سهم 
و  مستمری بگیران  شغل،  بدون  افراد  هستند. 
طوالنی  و  مزمن  بیماری های  دلیل  به  که  افرادی 
مدت یا مرخصی زایمان، مشغول به کار نیستند از 
پرداخت این حق بیمه معافند. در این موارد، دولت 
حق بیمه آنان را پرداخت می کند و در عوض حداقل 
پوشش بیمه درمان را در اختیار دارند و از دیگرمزایای 
صندوق بیمه سالمت بی بهره هستند. شهروندان 
دیگر کشورها، چنانچه استخدام نشده باشند، در 
هنگام مهاجرت به ترکیه باید مدارکی دال بر تهیه 
تا  کنند  ارایه  خصوصی  درمان  بیمه  پوشش های 
بتوانند اقامت ترکیه را کسب کنند. چنانچه، فردی 
به طور کامل  را  باید سهم خود  باشد،  خوداشتغال 

پرداخت کند.
تنها  شد،  گفته  که  همان طور  دولتی،  کمک هزینه 
هزینه های پایه درمان از جمله، درمان با حضور پزشک 
بارداری،  پیچی،  نسخه  بستری شدن،  متخصص، 

زایمان و توان بخشی را شامل می شود.

نظام پرداخت هزینه ها و استثناها
افراد  دولتی،  سالمت  بیمه  زیرپوشش  افراد  جز  به 
آسیب پذیر  قشرهای  و  فرودست  طبقات  به  متعلق 
جامعه، از جمله زنان باردار، کهنه سربازان جنگ و 
افراد دچار دیابت و سل، از پرداخت هزینه های درمان 
معاف هستند. آن ها بابت معاینه پزشک یا مشاوره 
پزشکی هزینه ای پرداخت نمی کنند. مهاجران باید 
برای خدمات سالمت هزینه پرداخت کنند، مگر اینکه 
برای دو سال پیاپی حق بیمه صندوق سالمت خود را 

پرداخت کرده باشند.

نظام بهداشت و درمان خصوصی
در بیشتر شهرهای ساحلی، بزرگ و گردشگری ترکیه، 
بیمارستان ها و کلینیک های خصوصی بزرگی که در 
آن ها پزشکان با زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، 
عربی و حتی فارسی صحبت می کنند، کار می کنند. 
بهداشت و درمان در ترکیه نسبت به کشورهای غربی 
و اروپایی ارزان تر است. بنابراین بسیاری از شهروندان 
می آیند.  ترکیه  به  درمان  برای  آمریکا،  و حتی  اروپا 
بسیاری از شهروندان ثروتمند کشورهای عربی و تا 
حدودی ایران نیز برای درمان و گردشگری سواحل 
غربی کشور ترکیه را انتخاب می کنند و از این جنبه، 
بخش خصوصی سالمت در ترکیه با گردشگری درمانی 

در این کشور پیوند خورده است.

پزشکان و مراکز سالمت
در ترکیه نیز همانند بیشتر کشورهای جهان، پزشک 
درمان  و  بهداشت  نظام  زنجیره  از  حلقه  نخستین 
است. شهروندان می توانند برای پزشک مورد نظر خود 
 نام نویسی کنند؛ با این حال، افرادی که قصد دارند از 
خدمات درمانی دولتی استفاده کنند، باید مطمئن 
شوند که پزشک درمانگر آنان با طرح سالمت قرارداد 
دارد. اگر شما توسط هر پزشکی به جز پزشکان طرف 
قرارداد دولت درمان شوید، باید هزینه ها را یا از جیب 
خود یا از محل بیمه درمانی خصوصی خود پرداخت 
کنید. بسیاری از پزشکان ترکیه، تحصیالت خود را در 
داخل کشور آغاز کرده اند و در کشورهایی چون آمریکا 
تکمیل می کنند، بنابراین بسیار ماهر و آموزش دیده 
تجویز  دارو  عمومی  پزشکان  ترکیه،  در  هستند. 
می کنند، بیماری های حاد و مزمن را درمان می کنند 
و وظایفی چون مراقبت های پیشگیرانه و آموزش در 

حوزه سالمت را برعهده دارند.
مرکز سالمت و بهداشت در ترکیه با کمبود محسوسی 

روبرو است، زیرا دولت در این زمینه هزینه نمی کند. 
بیشتر مراکز بهداشت در مالکیت اشخاص حقیقی و 
حقوقی غیردولتی هستند و خدمات درمانی سرپایی 
و تخصصی متنوعی را ارایه می کنند. خدمات پزشکی 
مراکز سالمت شامل درمان های  از سوی  ارایه شده 
سالمت  بارداری،  هنگام  مراقبت های  عمومی، 
نوزادان و کودکان و خدمات دندان پزشکی هستند. 
این مراکز هم چنین خدمات اورژانسی، آزمایشگاهی، 
تصویربرداری و دیگر خدمات تشخیصی را نیز ارایه 
می کنند. در این مراکز، پزشکان و پرستاران خبره ای 
مشغول فعالیت هستند. زمان انتظار برای معاینه در 
این مراکز، متفاوت است. بنابراین مردم پیش از مراجعه 
حضوری، بیشتر به صورت تلفنی وقت قبلی می گیرند.

مشاوران درمانی
که  هستند  باالیی  رده  پزشکان  درمانی،  مشاوران 
دوره آموزشی فوق تخصص را گذرانده اند. پزشکان 
به  بیماری  که  کنند  احساس  چنانچه  عمومی، 
است،  نیازمند  تخصصی تری  و  بیشتر  کمک های 
او را به مشاوران درمانی ارجاع می دهند. در ترکیه، 
زنان و زایمان،  چون  بسیاری  تخصصی  حوزه های 
عمومًا  دارد.  وجود  پوست  و  اطفال  سرطان، 
پزشکان  دیدار  برای  طوالنی  انتظار  فهرست های 
این  از  بسیاری  زیرا  دارد،  وجود  درمانی  مشاور 
متخصصان راه کشورهای غربی را در پیش می گیرند 

و برای رفاه بیشتر و درآمد باالتر مهاجرت می کنند.

بیمارستان ها
کمبود  چون  مشکالتی  با  دولتی  بیمارستان های 
از  می کنند؛  نرم  دست و پنجه  بودجه  و  ظرفیت 
نوع  از  مراکز  این  در  ارایه شده  همین روخدمات 
خدمات پایه هستند. در این بیمارستان ها خدمات 
بهداشتی و مراقبت هایی چون تعویض مالفه تخت ها 
و غذادادن به بیمار از سوی بهیاران و کمک پرستاران 
انجام نمی شود و خانواده ها ناچار به انجام این امور 
هستند. چندین نوع بیمارستان در ترکیه وجود دارد؛ 
بیمارستان های زیرپوشش بیمه اجتماعی که از سوی 
افراد شاغل و خانواده های آنان استفاده می شوند و 
استانداردهای این نوع از بیمارستان ها باال نیست. 
دوم، بیمارستان های دانشگاهی که مراجعان آن ها 
بیماران شخصی هستند.  و  بازنشسته  افراد  بیشتر 
استاندارد  باالترین  دانشگاهی  بیمارستان های 
در  بیمارستان  متداول  نوع  سه  میان  در  را  مراقبت 
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به  متعلق  بیمارستان های  سوم،  گروه  دارند.  ترکیه 
سازمان ها، مؤسسات و شرکت های تجاری و اقتصادی 
است که از سوی قشر خاصی از کارمندان دولت مانند 
معلمان، پلیس یا نیروهای نظامی استفاده می شود. 
در ترکیه، بیماران در بیمارستان های مربوط یا از طریق 
بخش اورژانس، یا ارجاع پزشک عمومی یا خانواده 

خود پذیرش می شوند.

بخش مراقبت های اورژانسی
مراقبت های اورژانسی در ترکیه برای تمامی شهروندان 
این کشور، حتی افرادی که بیمه سالمت دولتی ندارند، 
رایگان است. بخش اورژانس در تمامی بیمارستان به 
صورت شبانه روزی باز است و همه می توانند در صورت 
نیاز به درمان فوری، ارجاع پزشک خانواده یا در نبودن 
بخش ها  این  به  عمومی،  پزشک  به  مراجعه  امکان 
بابت  باید  کشورها  دیگر  شهروندان  کنند.  مراجعه 

خدمات این بخش، هزینه هایی پرداخت کنند.

کلینیک های خصوصی
در کشور ترکیه، بسیاری از پزشکان عمومی و متخصص 
ترجیح  آنان  بیشتر  و  دارند  شخصی  مطب های 
می دهند که کلینیک های خصوصی خود را داشته 
باشند. این کلینیک ها بر اساس استانداردهای غربی 
اداره می شوند و در شهرهای بزرگ، یعنی جایی که 
مردم درآمد باالتری دارند و این درآمد به آن ها اجازه 
می دهد که از خدمات درمانی و پزشکی خصوصی 
بهره مند شوند، واقع شده اند. تنها بخش محدودی از 
مردم توان مالی استفاده از این خدمات را دارند. این 
موضوع، ثروتمندان را از ماندن در فهرست های انتظار 

معاف  درمانی  خدمات  دریافت  برای  طوالنی مدت 
می کند و به گمان بسیاری از پژوهشگران اجتماعی 

زمینه های نابرابری در جامعه را تقویت می کند. 

دندان پزشکان
استانداردهای  با  ترکیه  در  دندان پزشکی  خدمات 
است.  پرهزینه  بسیار  اما  دارد،  مطابقت  دنیا  به روز 
بیشتر دندان پزشکان در ترکیه به صورت شخصی کار 
می کنند و مراکز ارایه این خدمات خصوصی هستند. 
هیچ قیمت از پیش تعیین شده ای برای این خدمات 
وجود ندارد و بخش محدودی از جامعه توانایی مالی 

استفاده از خدمات دندان پزشکی را دارند.

داروسازان و داروخانه ها
با وجود این که، تنها پزشکان مشاور و پزشکان عمومی 
در ترکیه حق تجویز دارو دارند، داروسازها و داروخانه ها 
نقشی بسیار مهم را در روند درمان مردم عادی بازی 
از جیب بیمار  به دلیل باالبودن پرداختی  می کنند. 
برای درمان در مراکز خصوصی و صف های انتظار بلند 
در مراکز دولتی، بیشتر بیماران ترجیح می دهند از 
تخصص داروسازان برای درمان بیماری های خود بهره 
ببرند. در ترکیه فروش دارو بدون نسخه ممنوع است، 
اما به طور عرفی خرید دارو از داروخانه و کمک گرفتن 
از داروساز یا صاحب داروخانه، موضوعی متداول است 
و عمومًا از سوی نهادهای نظارتی، پیگرد نمی شود. 
داروخانه ها در طول هفته و در روزهای شنبه تا ساعت 7 
بعدازظهر باز هستند و معمواًلًً هر روز در هر محله، یکی از 
داروخانه ها باید به صورت کشیک به بیماران و خریداران 

دارو در ساعت های غیرکاری پاسخگو باشد.                                        

مراقبت های اورژانسی در تركیه 
برای تمامی شهروندان اين كشور، 

حتی افرادی كه بیمه سالمت دولتی 
ندارند، رايگان است. بخش اورژانس 

در تمامی بیمارستان به صورت 
شبانه روزی باز است و همه می توانند 

در صورت نیاز به درمان فوری، 
ارجاع پزشک خانواده يا در نبودن 
امکان مراجعه به پزشک عمومی، به 

اين بخش ها مراجعه كنند. شهروندان 
ديگر كشورها بايد بابت خدمات اين 

بخش، هزينه هايی پرداخت كنند
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کم تهاجمی ایران « و »امضا تفاهم نامه ساخت پاالیشگاه پالسام در ایران« می خوانید.
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دکتر حسین سعیدی مطهر جراح عمومی و فلوی 
محورهای  درباره  کنگره  علمی  دبیر  الپاراسکوپی، 
اصلی برگزاری آن گفت: »این کنگره با موضوع اصلی 
برگزار  اندوسکوپیک  و  کم تهاجمی  جراحی های 
شد و رشته هایی هم چون جراحی عمومی، جراحی 
روده بزرگ )کولورکتال(، جراحی زنان، جراحی های 
اورولوژی، جراحی توراکس )قفسه سینه(، جراحی 
کودکان، بیهوشی، پرستاری و پزشکی گوارش و کبد، 

محورهای اصلی آن بودند.«
برگزاری  سه روز  در  کنگره،  علمی  دبیر  گفته  به 
کارگاه  هم چنین  و  پرستاری  کارگاه  رویداد،  این 

جراحی زنده با همکاری دو گروه جراحان در یکی 
کارگاه  این،  بر  عالوه  شد.  برگزار  بیمارستان ها  از 
جراحی های چاقی با بهره گیری از سه روش مختلف 
و همکاری پزشکانی از خارج از کشور برپا شد. در 
آخرین روز نیز با حضور همکاران خارجی و داخلی، 
مورد  مختلف،  سه بیمار  در  فتق  جراحی  سه روش 

بررسی قرار گرفت. 
به باور دکتر سعیدی مطهر، به جز فناوری جراحی 
روبوتیک، تقریبًاًً همه دستاوردها و فناوری های روز 
دنیا در زمینه جراحی های کم تهاجمی و درون بین، در 
ایران هم وجود دارد که البته فناوری جراحی روبوتیک 

نیز برای نخستین بار در این نمایشگاه معرفی شد: 
آینده جراحی  ما،  از همکاران  بسیاری  »به عقیده 
الپاراسکوپی به سوی جراحی روبوتیک الپاراسکوپی 
متمایل خواهد بود. روبوت یکی از فناوری  های بسیار 
جدید است که هم می تواند توسط جراح در اتاق عمل 
هدایت شود و هم به شکل ارتباط از راه دور. یعنی 
جراح در جایی دیگر و بیمار و اتاق عمل هم در مکانی 
دیگر حتی در یک کشور یا کره دیگر مانند کره ماه 

مستقر باشند.«
به گفته دکتر سعیدی مطهر، برخالف مشکالت و 
و  ما  دارد، کشور  وجود  که  محدودیت های خاصی 

کنگره بین المللی جراحی های درون بین و کم تهاجمی ایران 

جراحی الپاراسکوپی به سوی جراحی روبوتیک پیش می رود
نام جراحی با جراحت همراه است و اصواًل هر جراحی برای حل مشکل باید جراحتی دیگر ایجاد کند. حدود 25 سال است که فناوری جراحی کم تهاجمی 
وارد کشور شده است، در این روش برش های جراحی وسیع حذف و ابزار جراحی از راه سوراخ های بسیار کوچک وارد می شود. هم چنین، با استفاده از 
لنزهای پیشرفته، امکان دستیابی به تصویر بسیار واضح فراهم شده است. در این روش نیازی به ایجاد شکاف های وسیع و بخیه زدن های بسیار نیست و 
با بهره گیری از ابزارهای فنی قوی، دقت و دید جراح افزایش پیدا کرده است. عالوه بر این، عوارض ناشی از چسبندگی ها و دستکاری های عمل باز داخل 
شکم یا فضاهای دیگر را ندارد. کنگره بین المللی جراحی های درون بین و کم تهاجمی ایران، 5 تا 7 خرداد در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی 

تهران برگزار شد.

مریم علی اکبری

کنگره
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جراحان ایرانی در زمینه جراحی های کم تهاجمی، 
چندان عقب نیستند و همگام با مراکز پیشرفته دنیا 
حرکت می کنند: »این رشته 25 سال است که در ایران 
آغاز به کار کرده است و روزبه روز در حال گسترش 
فرا  را  آن  با عالقه  جراح  همکاران  و  است  بیشتری 

می گیرند.« 
او کمبود مراکز آموزشی پیشرفته را یکی از مشکالت 
این  آموزش  برای  الزم  زمینه  »باید  می داند:  مهم 
مسؤوالن،  و  شود  فراهم  جوان  پزشکان  به  فناوری 
امکان سفر پزشکان به خارج از کشور برای فراگیری 

دوره های آموزشی را فراهم کنند.«
دبیر علمی کنگره با بیان این که بسیاری از کنگره ها 
و برنامه های علمی کشور با هزینه شخصی پزشکان 
برگزاری  »در  گفت:  می شود  برگزار  انجمن ها  و 
و  اداری  مالی،  کمک های  علمی،  کنگره های 
است.  از سوی مسؤوالن کشور الزم  بیشتری  فنی 
دانشگاه ها، وزارت خانه و مسؤوالن باید توجه بیشتری 
به این مسأله نشان دهند و کمک کنند که برنامه های 
علمی در سطح کشور به شکل شایسته تر و و با دغدغه 

و دردسر کمتری برگزار شود.« 

نرم افــزار و دستگاه آمـــوزش جــــراحی 
تیم سیم 

شرکت مهندسی پرتودرمان گروه، در زمینه لیزرهای 
جراحی و سنگ شکنی، دستگاه های شوک درمانی 
)درمان درد، ضایعات اندام های حرکتی(، لیزرهای 
زیبایی )جوان سازی پوست، از بین بردن موهای زاید 
و لیپولیز(، ست های یک بار مصرف جراحی ارولوژی 
این  دارد.  فعالیت  ویدیواندوسکوپی  ابزار  و  زنان  و 
شرکت نرم افزار و دستگاه آموزش جراحی تیم سیم را 
در این نمایشگاه ارایه داده بود. به گفته الهه مرادی 
آموزشی  دستگاه  این  شرکت،  فروش  کارشناس 
برای دانشگاه ها و دانشجویان پزشکی کاربرد دارد و 
مشابه سازی کامل محیط اتاق عمل و لمس بافت ها از 

نزدیک، از ویژگی های آن است. 

دستگاه جراحی روباتیک ترانس انتریکس
شرکت پرشیامهر از سال 1368 تأسیس شده است 
میکروالین  شرکت های  انحصاری  نمایندگی  و 
به  ایران  در  را   )Comepa( کمپا  و   )Microline(
عهده دارد. این شرکت دستگاه جراحی روباتیک، 
میدتیوب،  چاقی،  ایمپلنت های  کمربندها، 
میداسلیو، میدبند گاستریک بلت و کفش های اتاق 
عمل را در غرفه خود به نمایش گذاشته بود. به گفته 
جراحی  دستگاه  شرکت،  فنی  ناظر  میرزایی  مریم 
بیشتر   )Transenterix( ترانس انتریکس  روباتیک 
برای جراحی های الپاراسکوپی کاربرد دارد. مجهز 
به سه بازو است و بدون نیاز به ابزارهای خاص، از 

تروکارهای معمولی جراحی استفاده می کند. 
و  نرم  کمربند  میدکال،  شرکت،  محصول  دیگر 
عمل  که  معده هایی  دور  که  است  انعطاف پذیری 
جراحی شده اند، بسته می شود و از دیالته شدن پس 
از عمل بای پس پیش گیری می کند. هم چنین این 
محصول امکان تنظیم قطر حلقه را در سه اندازه 75، 
70 و 60 میلی متری بر اساس وضعیت بیمار دارد. 
میدبندگاستریک بلت دیگر محصول این شرکت است 
که با کمترین عارضه جانبی، امکان کاهش وزن مؤثر 

در کوتاه ترین زمان ممکن را فراهم می آورد.

پمپ آلفاورسا 
شرکت جهان گسترش تجارت نمایندگی انحصاری 
شرکت گیمی آلمان را در ایران به عهده دارد و در 
ارولوژی،  زنان،  الپاراسکوپی،   هم چون  زمینه هایی 
گوش وحلق وبینی،  پروکتوسکوپی،  آرتروسکوپی، 
توراکوسکوپی، نوروآندوسکوپی، منابع نور هالوژن و 
کوتر مونوپوالر و بایپوالر به فعالیت مشغول است. به 
گفته آزاده الله یاری کارشناس فروش شرکت، پمپ 
جدید  محصول   )Alpha Versa Pump( آلفاورسا 
شرکت، از 4 پمپ الپاروپمپ، هیستروپمپ، آرتروپمپ 
و یوروپمپ تشکیل شده است. فضای کمی اشغال 
می کند و ایمنی کامل بیمار را در هنگام پمپاژ حفظ 

حاضران در نمایشگاه

فیروزتجارت،  پرشیامهر،  پیشرو،  آریاقلب  پزشکی  تدارکات  پرتودرمان گروه،  تجارت،  جهان گسترش 
نورآسمان، خسرومدیساطب، آویژه درمان متین، آریان طب تندرست، تهران جراح  نوین

کنگره
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می کند. هم چنین مجهز به صفحه تنظیمات لمسی 
است. 

دستگاه تصویربرداری اسپایس 
خسرومدیساطب در زمینه عمل های کم تهاجمی، 
مغزواعصاب،  زنان،  اورولوژی،  الپاراسکوپی، 
و  اندوسکوپی  دستگاه های  گوش وحلق وبینی، 
سیستم گوارش به فعالیت مشغول است. این شرکت، 
این  را در   )Spies( دستگاه تصویربرداری اسپایس
کارشناس  صدیق  امین  بود.  داده  ارایه  نمایشگاه 
این محصول  علمی بخش الپاراسکوپی در معرفی 
کالرا،  فناوری های  به  مجهز  دستگاه  »این  گفت: 
اسپکترا و کروما است. به صورت خودکار تصویر را 
پردازش و سایه را حذف می کند. هم چنین قابلیت 
ضبط تصویر و تشخیص بافت های سرطانی از دیگر 

ویژگی های آن به شمار می آید.«

استنت باریاتریک 
شرکت آویژه درمان متین، یکی از شرکت های فعال 
انحصاری  نمایندگی  که  است  پزشکی  تجهیزات 
شرکت ای ام آی )AMI( اتریش را در ایران به عهده 
دارد. به گفته کارو زرگر مدیرعامل شرکت، استنت 
که  است  این شرکت  از محصوالت  یکی  باریاتریک 
تأییدیه اف دی ای )FDA( دارد و در عمل های جراحی 
چاقی استفاده می شود. هم چنین مجهز به سر بزرگ 
پروکسیمال و بدنه انعطاف پذیر است که لیکاژ )نشت 

هنگام عمل( را به حداقل می رساند. 

دستگاه تصویربرداری الجیک اچ دی 
تصویربرداری  دستگاه  آریان طب تندرست،  شرکت 
تولید   )Logic HD( الجیک اچ دی  الپاراسکوپی 
شرکت ولف را در غرفه خود به نمایش گذاشته بود. 
شرکت،  فروش  کارشناس  امیری  پریسا  گفته  به 
این دستگاه کیفیت تمام اچ دی )Full HD( دارد و 

مجهز به حافظه یواس بی )USB( و صفحه نمایش 
قابلیت  دوربین،  سرهای  هم چنین  است.  لمسی 
اتوکالوشدن دارند و تصویری با رنگ بسیار طبیعی و 

جزئیات دقیق فراهم می آورد. 

دستگاه لیگاشور 
شرکت تهران جراح نوین نمایندگی انحصاری شرکت 
مدترونیک )Medtronic( را در ایران به عهده دارد و 
در زمینه مجموعه کاملی از محصوالت الکتروسرجری 
فعالیت  لیگاشور  و  الکتروکوتر  دستگاه های  شامل 

می کند. 
بابک سروش مدیر عامل شرکت، دستگاه  به گفته 
و  می دهد  انجام  را  عروق  بستن  کار  لیگاشور 
عروق  کلیپس،  یا  بخیه  نخ  به  نیاز  بدون  می تواند 
تا قطر 7 میلی متر را ببندد. این دستگاه حدود 15 
سال است که وارد کشور شده است و در این مدت با 
پیشرفت های خوبی که داشته است، سرعتش تا 10 
برابر افزایش پیدا کرده است و جراح می تواند در مدت 
1تا2 ثانیه، توده ای که رگ یا عروق مختلفی از آن رد 
الپاراسکوپی  جراحی های  در  ببندد.  را  است  شده 
عمل  موضع  به  دسترسی  و  سخت  بخیه زدن  که 
با کمک  که  فناوری  این  از  استفاده  محدود است، 
جراح  به  ببندد،  را  عروق  می تواند  الکتروسرجری 
و  را در مدت زمان کوتاه تر  کمک می کند که عمل 
آسان تر انجام دهد. عمل های جراحی طوالنی مدتی 
مانند گاستروکتومی و کولکتومی که در گذشته 5-4 
ساعت طول می کشید، امروزه به کمک این فناوری 
در مدت 1.5 تا 2 ساعت انجام می شود. استفاده از 
این دستگاه، نه تنها زمان جراحی را به نصف کاهش 
می دهد، بلکه بازتوانی بیمار هم راحت تر می شود. 
از  بسیاری  از  می توان  دستگاه  این  از  استفاده  با 
خونریزی ها پیش گیری کرد. میزان خونی که بیمار 
هنگام عمل از دست می دهد، کمتر است و نیازی به 

تزریق و جایگزینی خون نیست.                                              

کنگره
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داروهای  تولید  قطب  به  می تواند  ایران 
فرآوری شده از پالسما تبدیل شود

تیر   21 روز  پالسما،  پاالیشگاه  ساخت  تفاهم نامه  
1395 میان شرکت درمان آرا و شرکت بیوتست آلمان 
در هتل آزادی تهران به امضا رسید. این نخستین 
پاالیشگاه پالسما در کشور خواهد بود که با همکاری 
بخش خصوصی به بهره برداری می رسد و عالوه بر 
شغلی  فرصت های  نیازمند،  بیماران  درمان  بهبود 

بسیاری را در کشور فراهم خواهد کرد.

جمع آوری  درصدی   50 افزایش  قابلیت 
پالسما در کشور

رییس  و  درمان آرا  شرکت  مدیرعامل  ریاحی  ناصر 
این  امضای  مراسم  در  دارو،  واردکنندگان  اتحادیه 
میهمانان  به  خوش آمدگویی  ضمن  تفاهم نامه، 
خون،  انتقال  سازمان  مسؤوالن  از  تشکر  و  حاضر 
وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و بزرگان بخش 
صنعت و دارو، گفت: »خوشحالم که آرزوی دیرینه 
و  می یابد  تحقق  سال ها  از  پس  پاالیشگاه  ساخت 

امیدوارم این بار حتمًا عملی شود.«
مسأله ساخت پاالیشگاه پالسما در کشور داستانی 

از  پیش  که  بدانید  است  جالب  است.  قدیمی 
برای  قراردادی  بیوتست  شرکت  با  یک بار  نیز  این 
احداث پاالیشگاه به امضا رسیده بود اما این پروژه 
ملی به دلیل دسترسی نداشتن به منابع پالسما و 
پیشرفته،  از کشورهای  آن  نبودن خرید  اقتصادی 

اجرا نشد.
او ادامه داد: »این تفاهم نامه قرار بود به طور رسمی در 
سفر معاون صدر اعظم آلمان امضا شود اما این سفر 
لغو شد و دو شرکت تصمیم گرفتند که این فرآیند بیش 
از این طوالنی نشود. تعدادی نیروی انسانی توسط 
شرکت بیوتست و درمان آرا جذب شده اند. شرکت 
بیوتست دانش و کمک های فنی را در اختیار ما قرار 
می دهد و طبیعی ست که این کار را رایگان نمی کند. 
اما به شرطی این پول را خواهد گرفت که شریک شود 
یعنی بهای این دانش و کمک های فنی پس از تکمیل 

پروژه و انجام تعهدات، پرداخت خواهد شد.«
یک  از  نمایندگی  به  درمان آرا  ریاحی  به گفته 
کنسرسیوم این تفاهم نامه را امضا می کند و تقریبًا 
با تمام شرکت های خصوصی و دولتی که در این کار 

درگیر هستند، مذاکره شده است. 
جمع آوری  خصوصی  مراکز  »ظرفیت  گفت:  او 

پالسما 280-270 هزار لیتر است. هرچند وزارت 
بهداشت در حال حاضر اجازه احداث مرکز جدید را 
نمی دهد اما با همین تعداد مرکز هم می توان ظرفیت 

جمع آوری پالسما را تا 50 درصد افزایش داد.«
به گفته ریاحی در دنیا تنها 7 تا 8 کشور صادرکننده 
شرایط  همه  نیز  ما  کشور  در  و  دارد  وجود  پالسما 
صورت  »به  است:  فراهم  پاالیشگاه  ساخت  برای 
مدوالر می خواهیم این کار را انجام دهیم و در فاز اول 
ظرفیت 350 هزار لیتر است. دلیلش هم این است 
که متأسفانه در حال حاضر ما با کشورهایی که به طور 
تولید  برای  و  کنند  جمع آوری  پالسما  باید  بالقوه 
فرآورده براساس حق الزحمه به ما بدهند، مناسبات 

چندانی نداریم.«
او گفت: »برخالف آنچه مبنی بر ساخت دو یا سه 
نخستین  ساخت  باید  می شود،  شنیده  پاالیشگاه 
پاالیشگاه شروع شود وگرنه اتالف منابع پیش می آید 
نه پالسما برای ساخت چند  چون در حال حاضر 
پاالیشگاه وجود دارد و نه مشتری برای فرآیند تولید 
برای   )Toll manufacturing( پالسمایی  فرآورده 

دیگر کشورها.
برای  دارو،  تولیدکنندگان  اتحادیه  رییس  به گفته 

دو شرکت دارویی ایرانی و آلمانی امضا کردند

تفاهم نامه ساخت پاالیشگاه پالسما در ایران

گزارش
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 200 حدود  آن  نهایی  مرحله  تا  پروژه  این  انجام 
میلیون دالر سرمایه گذاری ارزی و 50 تا 60 میلیارد 
تومان هم سرمایه گذاری ریالی برآورد شده است: 
»لوازمی هم چون تانک، مخازن استیل، لوله های 
ایرانی  سازندگان  برخی  سوی  از  غیره  و   انتقال 
قابل تأمین است و میزان این سرمایه گذاری ارزی 
هم توسط کارشناسان شرکت بیوتست تأیید شده 

است.«
او با اشاره به این که مقدمات این کار از چند سال پیش 
فراهم شده است، گفت: »3-4 ماه پیش با حضور 
4 شرکت مهندسی اروپایی و یک شرکت مهندسی 
از شرق آسیا، جلساتی برگزار شد و این شرکت ها به 
معرفی خدماتشان پرداختند و هم اینک در مرحله 

انتخاب شرکت همکار مهندسی هستیم.« 
او با یادآوری 6 سال پیش گفت: » 6 سال پیش، حتی 
زمین هم خریداری شد و دولت نیز تسهیالت ارزی 
در نظر گرفت. اما با تغییر سیاست وزارت بهداشت 
و تصمیم به انجام این کار توسط دولت، ما با دردسر 
را که در فومن و جزو منابع طبیعی  فراوان زمینی 
انفال بود به صاحب آن یعنی سازمان محیط زیست 

برگرداندیم.« 

لزوم نگاه منطقه ای به مراکز تولید پالسما 
دکتر پورفتح الله رییس سازمان 
انتقال خون با ابراز خوشحالی 
از حضور در این جلسه گفت: 
»هم اکنون زیرساخت بزرگی را 
برای  خون  انتقال  سازمان  در 
تولید پالسما ایجاد کرده ایم و امکان ارسال پالسما 

در 18 مرکز فراهم شده است.« 
او یادآور شد: »سال 81 اجازه جمع آوری پالسما به 
بخش خصوصی داده شد و شرکت بیودارو نخستین 
شرکتی بود که برای جمع آوری پالسما در سال 81 
تأسیس شد و از همان زمان این شرکت یک تعهد بزرگ 
داشت؛ ساخت پاالیشگاه پالسما. یعنی قرار نبود 
بخش خصوصی تنها در مرحله جمع آوری پالسما 
متوقف شود و به ورود به صنعت پالسما نیز متعهد 
با وجود طوالنی  نیز  بود. خوشبختانه در آن زمان 
شدن راه اندازی و ساخت پاالیشگاه، دستاوردهای 
بزرگی داشتیم. هم اکنون حدود 8 مرکز جمع  آوری 
پالسما در بخش خصوصی داریم و ظرفیت 400 هزار 

لیتری برای تولید پالسما وجود دارد.« 
بهداشت  سازمان  گزارش  طبق  این که  بیان  با  او 

جهانی، هر کشوری که ظرفیت 300 هزار لیتری 
پالسما داشته باشد، می تواند وارد صنعت پالسما 
برای  مناسب  زیرساخت های  »باید  گفت:  شود 
عملی شدن ساخت پاالیشگاه در کشور فراهم شود. 
 من نخستین بار در سفر به تونس با فرآیند تولید پالسما 
که  امروز  و  شدم  آشنا   )Toll manufacturing(
در  پالسما  تولید  برای  لیتری  هزار   400 ظرفیت 
کشور داریم همه چیز برای ساخت پاالیشگاه پالسما 

فراهم است.« 
رییس سازمان انتقال خون با اشاره به برنامه راهبردی 
کشورهای منطقه امرو گفت: »جمعیت کشورهای 
منطقه امرو بیش از 800 میلیون نفر است و از شمال 
آفریقا تا افغانستان و پاکستان را شامل می شود. یکی 
از برنامه هایی که به پیشنهاد ایران در برنامه راهبردی 
کشورهای منطقه امرو گنجانده شد، تولید پالسما 
و فرآورده های خونی است و طی آن 8 کشور اعالم 
آمادگی کردند تا سال 2020 به جمع کشورهایی که 
داروهای مشتق از پالسما تولید می کنند، بپیوندند 
که بستر بسیار بزرگی را برای بخش خصوصی ایران 

ایجاد خواهد کرد.« 
او افزود: »در کشور ما این امکان فراهم است که به 
قطب تولید داروهای مشتق از پالسما تبدیل شود. 
در این راستا باید به مراکز تولید پالسما نگاه منطقه ای 

داشت.«
دکتر پورفتح الله با تبریک به شرکت بیوتست که در این 
زمینه پیش قدم شده است گفت: »ما این ظرفیت را 
داریم که در منطقه به تولید پالسما بپردازیم زیرا دانش 
انتقال خون را داریم و هیچ کشوری در منطقه اعتبار 
انتقال خون ایران و 42 سال تجربه ملی در این زمینه 
ندارد. ایران تنها کشور منطقه است که به صددرصد 
اهدای داوطلبانه رسیده است. کشورهای منطقه 
خونی  فرآورده های  و  خون  تأمین  زمینه  در  هنوز 
مشکل دارند. این در حالی ست که ما انتقال خون 
را در 27 واحد به ازای هر 1000 نفر متوقف کردیم و 
اعتقاد داریم که این شاخص خودکفایی ست. بیش 
از این به دنبال جمع آوری و اهدای خون نیستیم و 
با مدیریت خون بیمار، می توانیم نیاز کشور را پاسخ 
دهیم. بنابراین باید به دنبال ظرفیت های جدیدی 

برویم که در کشور ما فراهم است.«
 او با نام بردن از ورود دست کم دو شرکت بزرگ در زمینه 
آینده  روزهای  »در  گفت:  خون  کیسه های  تولید 
قراردادی توسط شرکت ماکروفارما امضا خواهد شد 
و این شرکت قرار است کارخانه ای را با ظرفیت تولید 6 

میلیون کیسه خون در منطقه آزاد کرج احداث کند. 
هم چنین شرکت کرین کراس هم با ظرفیت مشابه 
وارد این حوزه خواهد شد.«  رییس سازمان انتقال 
خون، ابراز خوشحالی کرد که در دو سال آینده شاهد 

گشایش پاالیشگاه پالسما در کشور باشیم. 

موقعیت جغرافیایی-سیاسی ممتاز ایران 
معاون  عبدالهی  اکبر  دکتر 
سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
و  فنـــی  دانـــش  ایــران 
از  و  زیادی دارد  استعدادهای 
طریق تجربه فــــرآیند تولیــــد 
از  بسیاری  با   )Toll manufacturing( پالسمـــا 
شرکت های بین المللی ارتباط برقرار کرده است ابراز 
امیدواری کرد که این ارتباط به زودی به سرانجام برسد 
و پاالیشگاه زودتر راه اندازی شود: »ایران هم از نظر 
بازار مصرف و هم موقعیت جغرافیایی و سیاسی، این 
زودتر  هرچه  پالسما  پاالیشگاه  که  دارد  را  قابلیت 

راه اندازی شود.«

نزدیک شدن روابط ایران و آلمان با امضای 
تفاهم نامه ساخت پاالیشگاه پالسما

جرج فالس مدیرعامل شرکت 
با  گفت وگو  در  بیوتست 
به  اشاره  با  صنعت درمان، 
موفق  و  بلندمدت  تاریخچه 
فعالیت این شرکت در بازار ایران 
به صنعت درمان گفت: »بیش از 20 سال است که در 
بازار ایران حضور داریم و حتی در دوران های سخت 
نیز همکاری های مشترک مان را با شرکای ایرانی خود 
در  را  فعالیت هایش  ابتدا  بیوتست  داده ایم.  ادامه 
ایران با محصوالت تشخیصی آغاز کرد اما خیلی زود 
توانستیم محصوالت پالسمایمان را نیز با کیفیت باال 
به بازار ایران وارد کنیم تا نیاز بیماران به داروهای 
نجات بخش تأمین شود. در حال حاضر نیز پالسمای 
ایرانی را دریافت می کنیم و در عوض بر پایه فناوری، 
محصوالتی را از این پالسماها تولید و برای تأمین نیاز 

بیماران ایرانی، به این کشور می فرستیم.«
او با استثنایی خواندن بازار ایران در منطقه، بیان 
کرد: »ایران بیش از 80 میلیون جمعیت دارد و از 
دانش خوبی نیز در حوزه پزشکی برخوردار است؛ 
تشخیص  به  قادر  ایرانی  پزشکان  که  به گونه ای 
موقعیت  این  هستند.  بیماری ها  انواع  درمان  و 

گزارش
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فرصت بزرگی را برای بیماران ایجاد می کند. ایران 
در منطقه است که  پیشرفته ترین کشورها  از  یکی 
قصد درمان بیماران با بیماری های وراثتی همچون 

هموفیلی را دارد.«
نقش  می تواند  تفاهم نامه  این  امضای  او  به گفته 
و  ایران  دو کشور  روابط  نزدیک کردن  در  را  مهمی 
آلمان ایجاد کند: »ما می خواهیم و در تالشیم که از 
همان فناوری که در آلمان استفاده می شود، برای 
تولید محصوالت باکیفیت و با منشأ پالسما در ایران 
نیز استفاده کنیم و روابط همکاری بر پایه فناوری 
پیشرفته میان دو کشور گسترش یابد.« او با بیان 
خوشحالی از حضور در ایران، گفت: »تاریخچه روابط 
بلندمدت و موفقیت آمیز میان ایران و آلمان نشان 
می دهد که در ایران پتانسیل زیادی برای همکاری 
وجود دارد. خوشحالم که امروز من و همکارانم در 
اینجا حضور داریم و می توانیم بخشی از این تاریخچه 

موفق را در آینده رقم بزنیم.«
برای  زیادی  فضاهای  و  »پتانسیل  داد:  ادامه  او 
همکاری های بیشتر و درمان هرچه بهتر بیماران از 
طریق بهبود ساختار سالمت وجود دارد. برای نمونه 
می توان از درمان های پیشگیری از هموفیلی نام برد. 
هنوز بیماران هموفیل زیادی وجود دارند که تشخیص 
و درمان نشده اند. وقتی میزان مصرف ایمنوگلوبین 
وریدی را در آلمان با ایران مقایسه می کنیم، می بینیم 
که سرانه مصرف در آلمان به مراتب بیشتر است و هنوز 
تفاوت زیادی در این زمینه وجود دارد. خوشحالم که 
بیوتست می تواند نقش مهمی در بهبود و گسترش 

امکان درمان بیماران در ایران داشته باشد.«

کاهش ۱5 درصدی واردات ارزی با ساخت 
نخستین پاالیشگاه پالسما

ناصر ریاحی مدیر عامل شرکت 
درمان آرا در گفت وگو با خبرنگار 
صنعت درمان گفت: »در این 
از  که  پالسمایی  پاالیشگاه، 
به  می شود،  گرفته  خون 
درمان  در  که  می شود  تبدیل  دارویی  فرآورده های 

بیماران خاص به کار برده می شود.« 
او با بیان این که دو مرحله برای احداث این پاالیشگاه 
در نظر گرفته شده است ادامه داد: »پاالیش پالسما 
آن  در  که  جداسازی  مرحله  یکی  دارد  مرحله  دو 
محصوالت  تولید  اولیه  مواد  یا  خمیر  به  را  پالسما 
و  ویروس زدایی  از  پس  و  می کنند  تبدیل  مختلف 

خالص سازی به دارو تبدیل می شود. در ابتدا مرحله 
جداسازی را تکمیل می کنیم و چون در این مرحله 
هنوز ویروس زدایی وجود ندارد، خیلی سریع و در 
مدت یک سال انجام می شود. قباًل پالسما را به خارج 
از کشور می فرستادیم که به ما دارو بدهند و حدود 60 
تا 70 میلیون یورو هزینه دستمزد می پرداختیم. در 
حال حاضر خمیر می فرستیم اما تا زمانی که مرحله 
خالص سازی و ویروس زدایی تکمیل نشود، دستمزد 
به طور قابل توجه پایین نمی آید. حدود سه تا سه ونیم 
سال طول می کشد که این مراحل تکمیل و فرآورده 

نهایی تولید شود.«
مدیرعامل درمان آرا گفت: »در ایران به دلیل داشتن 
انتقال خون بسیار نمونه در دنیا، که  یک سازمان 
بیش از 40 سال از فعالیت آن می گذرد، فرهنگ اهدا 
وجود دارد. در نخستین مرکزی که احداث کردیم 
پس از 2 سال، تعداد اهداکنندگان به 100 نفر  رسید 
چون فرهنگ اهدا نبود، ولی در مراکز جدید ظرف دو 
هفته به آن تعداد اهدا می رسد. این فرهنگ دقیقًا جا 
افتاده است و در حال حاضر می توانیم تا 450 هزار 
لیتر پالسما جمع آوری کنیم و طبیعتًا می توانیم این 

میزان را افزایش دهیم.«
مانند  که  داریم  دستگاه هایی  »ما  داد:  ادامه  او 
از  دستگاه دیالیز، خون واردش می شود و پالسما 
آن جدا می شود. سپس سرم و محلول های تزریقی 
به آن افزوده می شود تا حجم خون اهداکننده تغییر 
نکند. در این شرایط اهداکننده می تواند هفته ای 
یک بار اهدا کند ولی در اهدای خون چون پالکت و 
سلول خارج می شود، سه ماه زودتر نمی تواند دوباره 
اهدا کند. ایران از نظر انتقال خون ممتاز است چون 

آسانی  کار  این ها  دارد.  آن وجود  در  اهدا  فرهنگ 
نبوده، ده ها سال طول کشیده که این کارها انجام 
پاالیش ممکن است  به مرحله  انتقال  شده است. 

بسیار ساده تر از این باشد.«
فرآوری شده  داروهای  این که  به  اشاره  با  ریاحی 
از پالسما حدود 15 درصد از کل واردات کشور را 
تشکیل می دهد گفت: »اگر این پاالیشگاه راه اندازی 
شود، حتی در مرحله نخست، 15 درصد وارداتمان از 
لحاظ ارزی کاهش می یابد و به همان میزان نیز در ارز 

صرفه جویی می شود.«
جالب است بدانید که تنها در 8 کشور از اروپا و آمریکا، 
پاالیشگاه استاندارد و قابل اعتنا وجود دارد. در میان 
کشورهای صنعتی، کشوری مانند کانادا پاالیشگاه 
ندارد و در کشورهای اروپای غربی نیز تنها آلمان، 
پاالیشگاه  اسپانیا  و  بلژیک  فرانسه،  هلند،  ایتالیا، 
دارند: »ایران با ورود در زمینه تولید پاالیشگاه پالسما 
به 10 کشور نخست دنیا تبدیل خواهد شد. هرچند 
از لحاظ اهدای خون نیز ما کشور نهم دنیا هستیم و 
27 اهدا به ازای هر 1000 نفر در سال، وجود دارد. 
هم چنین از نظر اپیدمیولوژی نیز جزو 5 کشور نخست 
دنیا هستیم یعنی پالسما و خون ما، کم ترین آلودگی 
ممتازی  موقعیت  ایران  که  می دانند  همه  دارد.  را 
دارد، ترکیه، امارات، عربستان و مصر نیز برای ساخت 
پاالیشگاه تالش کردند که موفق نشدند حتی روسیه 
پاالیشگاهی نیز احداث کرد که هرگز راه اندازی نشد 
زیرا باوجود سرمایه گذاری بسیار، امکانات ایران را 
نداشت. بنابراین به نظر من ساخت این پاالیشگاه، 
یکی از مهم ترین طرح هایی ست که می تواند در ایران 

اجرا شود.«                                                                           

گزارش
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کنگره و نمایشگاه تخصصی ERA-EDTA درست 
طبق آنچه از ماه ها پیش مشخص شده بود در عصر 
روز شنبه 21 ماه ِمه با حضور نمایندگان انجمن های 
از  و شرکت هایی  پژوهشگران، متخصصان  علمی، 
سراسر جهان کار خود را آغاز کرد. در مراسم گشایش 
ماِیر  ِگرت  پروفسور  کنگره،  رییس  کنگره،   این 
)Gert Mayer( از اتریش و نیز پروفسور اندرو ویِسک 
از   »ERA-EDTA«رییس  )Andrzej Wiecek(
لهستان به سخنرانی پرداختند. حضور بیش از 8 هزار 
شرکت کننده در این مراسم نشان از کیفیت و اهمیت 
برنامه های علمی آن داشت. کمیته علمی این دوره 
از کنگره که مسؤولیت گزینش مقاالت را نیز برعهده 
دارد از 2 رییس، یک دبیر و 24 عضو تشکیل شده بود 

که بیشتر آنها از کشورهای اروپایی بودند.
میان  در  ایرانی  شرکت  یک  حضور  نخستین 

تولیدکنندگان صاحب نام در صنعت دیالیز موضوعی 
متخصصان  و  بازدیدکنندگان  کنجکاوی  که  بود 
پزشکان  بود.  برانگیخته  را   EDTA کنگره  در 
ایرانی شرکت کننده در کنگره از یافتن غرفه ای که 
محصوالت وطنی در آن به نمایش گذاشته  شده بود، 
شوق و غرور خاصی داشتند و غیر ایرانی ها هم با 
ناباوری به غرفه می آمدند و پس از بررسی تجهیزات 
پزشکی تولیدشده با توان و دانش ایرانی از پیشرفت 

کشور در این زمینه شگفت زده می شدند. 
کنسرسیوم دیالیز ایران نماینده کشور ایران در این 
چشمگیر  فعالیت  دهه  یک  از  پس  که  بود  کنگره 
در عرصه خدمت رسانی به جامعه دیالیز کشور در 
مهم ترین رویداد نفرولوژی جهان حضور پیدا کرد. در 
رقابت با پیشتازی و کیفیت کار شرکت های نامداری 
که گاه بیش از 50سال سابقه حضور در عرصه دیالیز 

دارند، شرکت های عضو کنسرسیوم دیالیز ایران با 
نمایش محصوالت خود نشان دادند که کاالی ایرانی 
اگر باکیفیت و استاندارد جهانی تولید شود به داخل 

مرزهای کشور محدود نمی شود.
ایران به تازگی از حلقه تنگ تحریم های اقتصادی رها 
شده است و این همان موضوعی است که برای کسانی 
که به این غرفه می آمدند و با پرسش های فراوان و فنی 
مطمئن  محصوالت  تولیدی بودن  از  می خواستند 
شوند جای تحسین داشت. شرکت های عضو این 
مجموعه با ظرفیت تولید باال و با هدف صرفه جویی 
به پیش  را  توسعه  تند  شیب  خوداتکایی  و  ارزی 
می برند. اشتغال زایی و صادرات برای ارزآوری از دیگر 
هدف های مهم این شرکت هاست که با جذب نیروی 
کشورهای  به  محصوالت  فروش  و  توانمند  انسانی 

منطقه توانسته اند به آن دست پیدا کنند. 

هارمونی ایرانی در پایتخت موسیقی جهان
وین را به پایتخت موسیقی جهان می شناسند که با آن نماها و شاهکارهای بلندباالی دورۀ گوتیک، مهد پرورش موسیقی دانان و هنرمندان نامداری 
چون بتهوون و موزارت بوده است. پایتخت اتریش در امتداد رودخانه زیبای دانوب نهمین شهر بزرگ در اتحادیه اروپاست و برادرخوانده شهر تبریز 
نام دارد.   هر ساله حضور متخصصان بیماری های کلیه و تولیدکنندگان تجهیزات دیالیز در بزرگ ترین رویداد نفرولوژی جهان هارمونی دیگری را به 
این شهر  می آورد. امسال در این همایش تخصصی که بزرگ ترین گردهمایی ساالنه متخصصان نفرولوژی و اورولوژی به شمار می رود و بانی آن انجمن 
اروپایی دیالیز و پیوند )شناخته شده به  ERA-EDTA( است، آهنگ حضور نماینده ای از ایران نیز به گوش رسید. انگار قرار بود در همان شهری که 
توافقات هسته ای ایران با غرب به نتیجه رسید باز هم ایران و ایرانی خوش بدرخشد.  کنگره تخصصی و نمایشگاه جانبی تجهیزات و دستگاه های 

دیالیز دو بخش اصلی این رویداد بودند که گزارش پیش رو به آن پرداخته است.

نازنین احسانی طباطبایی

رپرتاژ



دستاورد

7071  /www.sanatdarman.ir

کنسرسیوم  بنیان گذار  که  ِمدی ِتک سیس  شرکت 
دیالیز ایران است، صافی های تولیدی خود را در دو 
با دو جنس  و  و »های فالکس«  »لوفالکس«  گروه 
رویداد  این  در  »پلی اتر سولفان«  و  »پلی سولفان« 
به نمایش گذاشت و هم چنین صافی های با سطح 
مقطع استاندارد 1.8 و نیز PES 180 را به عنوان دو 
محصول جدید معرفی کرد. صافی های 180 دارای 
باالترین KOA و UF  موجود در بازار ایران هستند 
و نسبت به دیگر نمونه ها حجم پرشوندگی بیشتری 
دارند که باعث دفع مواد سمی بیشتر از بدن بیمار 

می شود. 
صنایع پزشکی فارمد نیز با آوردن کیسه  خون گیری، 
ِست سوزن فیستوال، ست لوله رابط دیالیز، کیسه 
کاتتر  کیت  سدیم،  بی کربنات  پودر  کارتریج  و 
نمایشگاه  این  به  همودیالیز  محلول  و  همودیالیز 
بخش مهمی از ویترین نمایش محصوالت را به خود 

اختصاص داده بود. 
در زمینه تجهیز و راه اندازی مراکز دیالیز، شرکت 
و  خدمات  با شرح  )اسمارت(  طب سروش  ثمین 
فعالیت های خود نشان داد که در این عرصه نیز 
کارگاه های  برپایی  است.  توانمند  ایران  کشور 
آموزشی ویژه پرستاران دیالیز و انتشار کتاب های 
مهم  خدمات  دیگر  از  دیالیز  حوزه  در  تخصصی 
برای  گروه هایی  گاه  که  است  اسمارت  شرکت 
بهره گیری از آن از کشورهای همسایه مانند عراق 

به ایران می آیند. 
دستگاه تصفیه آب همودیالیِز قابل حمل با نام تجاری 
نوواپرو )Nova Pro( محصول جدیدی بود که شرکت 
توجه  که  بود  کرده  بومی سازی  را  آن  نواتیس طب 
بسیاری از بازدیدکنندگان را جلب کرد. این دستگاه 
توانایی تأمین آب دو ماشین دیالیز را داراست و نیازی 

به دستگاه پیش تصفیه ندارد. 
محصوالت  فروش  برای  نوین  و  منظم  سامانه ای 
کنسرسیوم دیالیز ایران طراحی شده است که در 
قالب شرکت ِمدِوی طب پویان زنجیره تأمین و توزیع 
این محصوالت را در سراسر کشور و نیز خارج از ایران 
بر عهده دارد. این شرکت که نماینده انحصاری به 
شمار می رود با تأکید بر اهمیت خدمات الکترونیکی 
پس ازفروش و براساس مدیریت ارتباط با مشتری به 
نیازسنجی می پردازد تا بسته کامل خدمات دیالیز را 

در اختیار آنان قرار دهد. 
تأمین داروهای مکمل برای افرادی که با همودیالیز 
نگهدارنده زندگی می کنند موضوع دیگری است که 

کنسرسیوم دیالیز ایران از اهمیت آنها غافل نمانده 
است. برآوردن این نیاز را شرکت نیکسامد بر عهده 
دارد. مدیرعامل این شرکت با حضور در نمایشگاه با 
نمایندگان شرکت های دیگر به گفت وگو نشست و از 

اعالم آمادگی آنها برای تبادالت تجاری خبر داد. 
شرکت ِمدسینا سرم که از اعضای جدید کنسرسیوم 
دیالیز ایران است و به تولید انواع محلول های دیالیز 
مراکز  بیمارستان ها،  در  مورداستفاده  صفاقی 
نیز  و  دیالیز کشور  و بخش های  پزشکی  و  درمانی 
تولید انواع سرم های تزریقی، دارو و دیگر محلول های 
این  دیگر  شرکت های  کنار  در  می پردازد  درمانی 
گذاشت.  نمایش  به  را  خود  محصوالت  مجموعه 
ِمدسیناسرم در تولید محصوالت دارویی از باالترین 
مواد  تولید،  محیط  جهانی  استانداردهای  سطح 

اولیه و روش تولید بهره می گیرد.
برای تولید گرانول ها و قطعات پلیمری گرید پزشکی 
شرکت فارمد پالست پویان به تازگی به کنسرسیوم 
دیالیز ایران پیوسته است. تولید انواع گرانول های 
با  پالستیکی  تزریق  پزشکی،  گرید  با  پی وی سی 
و  پلیمری  اولیه  مواد  تأمین  و  تهیه  پزشکی،  گرید 
نیز تولید انواع فیلم های پلیمری در دستور کار این 
شرکت است. طرح های توسعه ای این شرکت برای 

عالقه مندان در نمایشگاه شرح داده شد. 
شرکت  ایران،  دیالیز  کنسرسیوم  عضو  جدیدترین 
ُنوا فارمد کیمیا است که تأمین مواد اولیه دارویی 
دیگر تولیدکنندگان در مجموعه را بر عهده دارد. این 
شرکت بر آن است تا در زمینه تولید مواد شیمیایی 
دارویی و معتبر در صنعت دیالیز به صادرات برسد. 
فعالیت های پژوهشی این شرکت نیز در نمایشگاه 
البته جدی برای  معرفی شد. صحبت های اولیه و 
از  یکی  خارجی،  شرکت های  با  قرارداد  بستن 

دستاوردهای مهم این نمایشگاه برای کنسرسیوم 
دیالیز ایران بود. موضوع این قراردادها در زمینه های 
تأمین  در سرمایه گذاری،  مانند شراکت  گوناگونی 
نیز  و  تجهیزات  و  محصوالت  خرید  اولیه،  مواد 

راه اندازی مراکز دیالیز بود. 
تجهیزات  عامل شرکت  مدیر  دکتر سعید رحمانی 
بهزاد عین اللهی، دکتر  ایران، دکتر  پزشکی هالل 
شهرزاد عصاره، دکتر محمدرضا گنجی، دکتر حسن 
ارگانی، دکتر خسرو رهبر، دکتر نکیسا هومن و دکتر 
حاشیه  در  که  بودند  متخصصانی  طبیبان  سمیرا 
حضور در این کنگره در غرفه کنسرسیوم دیالیز ایران 

بازدید کردند. 

کنگره در یک نگاه
در  کنگره:  در  شرکت کننده  علمی  انجمن های   
مجموع 21 انجمن از کشورهای آلبانی، مونِتنگرو، 
لیتوانی،  یونان،  آلمان،  چک،  کرواسی،  اتریش، 
روسیه،  پرتغال،  لهستان،  مقدونیه،  ِلتونی، 
اسپانیا،  قزاقستان،  اسلوونی،  ایتالیا،  صربستان، 

مصر، تونس و ترکیه 
 غرفه داران: 114 شرکت خارجی

همایش های برگزار شده: 22 نشست در 9 سالن
از  مقاله   8 مجموع  در  برتر:  مقاالت  چکیده   
پرتغال،  )4مقاله(،  انگلیس  فرانسه،  کشورهای 

هلند، اسپانیا
 چکیده مقاالت برتر در بخش پژوهشگران جوان: 
آلمان  بلژیک،  کشورهای  از  مقاله   27 مجموع  در 
اسپانیا  دانمارک،  )2مقاله(،  انگلیس  )6مقاله(، 
)2 مقاله(، هلند )4 مقاله(، پرتغال، هلند، فرانسه 
) مقاله2(،  آمریکا  ژاپن،  )2 مقاله(، هند، فرانسه، 

اتریش، هنگ کنگ، ایران 
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مقاله

علم اقتصاد چارچوبی برای تخصیص منابع کمیاب برای مرصف حال و آینده ارایه می کند و اقتصاد سالمت هم شاخه ای از علم اقتصاد 
است. افزایش بسیار شدید هزینه های درمانی در متام دنیا، بیشرت دولت ها و سازمان های مسؤول را وادار کرده است دراین باره به تفکر 
بپردازند و این خدمات را از دیدگاه های اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. از این رو، زمینه خاصی به نام اقتصاد سالمت پدیدار 
شده است. اقتصاد سالمت شاخه جدیدی است ولی به دلیل اهمیت و تأثیر زیاد آن در مدیریت بهینه و در فراهم کردن ابزار و روش های 
الزم برای برنامه ریزی و هم چنین برنامه ها و طرح های بهداشتی درمانی، آن چنان گسرتش یافته که امروزه به یکی از مباحث مهم در محافل 
دانشگاهی و اجرایی تبدیل شده است. این مطالعه با توجه به اهمیت موضوع در پی بررسی اثرات اقتصاد سالمت بر رشد اقتصادی در 
ایران است و به بررسی مبانی نظری و مطالعات انجام شده در این زمینه می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که شاخص های سالمت 
مانند امید به زندگی، نرخ مرگ و میر و شاخص های تأثیرگذار دیگر مانند نرخ باسوادی و درآمد رسانه بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار 
دارند و تغییر کوچکی در این متغیرها می تواند اثرات بسیاری بر رشد اقتصادی داشته باشد.

شاخص های سالمت در اقتصاد ایران



74

مقاله

سال ششم / شماره 62 /  تیر  1395 

مبانی نظری 
در بحث دخالت دولت ها در حوزه اقتصاد، یکی از 
اهداف مهمی که زمینه حضور آن ها در فعالیت های 
اقتصادی را موجه کرده، نقش آن ها در ارتقاء رشد 
گفت  بتوان  شاید  است.  بوده  کشورها  اقتصادی 
رشد اقتصادی در میان اهداف اقتصادی دولت ها، 
چنانچه  است.  برخوردار  اهمیت  درجه  باالترین  از 
یکی  نیز  دولت ها  اقتصادی  عملکرد  ارزیابی  در 
عملکرد  موفقیت  درجه  سنجش  شاخص های  از 
از  است.  اقتصادی  رشد  میزان  دولت ها  اقتصادی 
حدود نیم قرن پیش این سؤال در بین مکاتب مختلف 
اقتصادی به شدت مورد توجه قرار گرفته که عوامل 

مؤثر بر رشد اقتصادی کدام است؟
اقتصادی کشورها  نظریه پردازان مسایل رشد  ابتدا 
معتقد بودند شاخص های سنتی رشد مانند نیروی کار 
و سرمایه فیزیکی عامل رشد اقتصادی است اما دیگر 
عوامل مانند سرمایه انسانی نیز به سرعت به عوامل 
به طور  اضافه شد.  اقتصادی کشورها  رشد  بر  مؤثر 
کلی چرخه تکامل نظریات رشد اقتصادی در جریان 
زمان رو به تکامل و شناخت عوامل تأثیرگذار جدید 
رو به پیشرفت است. در سالیان گذشته شاخص های 
اقتصادی  رشد  ارتقاء  عامل  می تواند  که  جدیدی 
محققان  و  نظریه پردازان  توجه  مورد  باشد  کشورها 

اقتصادی واقع شده است. این شاخص ها که تا اندازه 
زیادی با شاخص های پیشین عامل رشد اقتصادی 
متفاوت اند در حوزه سالمت و بهداشت جامعه تعریف 
درباره  نظری  مبانی  بررسی  به  ادامه  در  می شوند. 
مطالعات  و  اقتصادی  رشد  و  سالمت  شاخص های 

انجام شده در داخل و خارج کشور پرداخته می شود. 
جوادی پور)1382( در پژوهشی به بررسی اثر مخارج 
بهداشتی بر رشد اقتصادی در 33 کشور در حال توسعه 
با استفاده از الگو سولو و داده های آماری پرداخته 
است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عالوه بر 
سرمایه فیزیکی و انسانی، سرمایه بهداشتی که با 
متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است، اثر مثبت 

و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. 
مجتهد و همکاران) 1384(، در مطالعه خود به بررسی 
اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی به صورت مطالعه 
موردی کشور های منتخب در حال توسعه )از جمله 
ایران( پرداخته اند. آن ها در مطالعه خود با استفاده 
از مدل رشد سولو تعمیم یافته و داده های آماری 33 
کشور در حال توسعه، اثر مخارج بهداشتی بر رشد 
اقتصادی را با استفاده از رویکرد بین کشوری و مدل 
داده های تابلویی بررسی کرده اند. نتایج مطالعه آن ها 
نشان می دهد که عالوه بر سرمایه انسانی، سرمایه 
بهداشتی که با متغیر مخارج بهداشتی مشخص شده 

است اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارد.
مخارج  اثر  بررسی  به   )1387( و همکاران  سلمانی 
بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی پرداخته است در 
 )ADF( این مطالعه از مدل رشد تابع تولید تعمیم یافته
و رویکرد حسابداری رشد استفاده شده است. برای 
 برآورد مدل از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی 
)ARDL( در دوره زمانی 1350 تا 1381 استفاده شده 
است. نتایج نشان می دهد که مخارج بهداشتی در بلند 
مدت تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران 
دارد و بررسی  آزمون پایداری مدل های  برآوردشده 

وجود پایداری ضرایب در بلند مدت را نشان می دهد.
عمادزاده و همکاران)1390(، در مطالعه خود با عنوان 
»رابطه مخارج سالمت و رشد اقتصادی در استان های 
 )Romer( ایران« با استفاده از مدل رشد درون زای رومر
زمانی  دوره  در  تابلویی  داده های  تکنیک  انجام  و 
1379-1386در 27 استان ایران را بررسی کردند. 
نتایج نشان می دهد که اثر رشد مخارج سالمت خانوار 
ایران و نیز سهم این  بر رشد اقتصادی استان های 
مخارج در بودجه ی خانوار در مقایسه با دیگر کشورها 
دارد و بهبود سالمت در استان ها می تواند به عنوان 
عاملی مهم و اثر گذار در رشد و توسعه اقتصادی آن ها 

مورد توجه و تأکید قرار گیرد. 
ربیعی و همکاران)1392(، در مطالعه خود به بررسی 

شاخص های سالمت در اقتصاد ایران 
علم اقتصاد چارچوبی برای تخصیص منابع کمیاب برای مصرف حال و آینده ارایه می کند و اقتصاد سالمت هم شاخه ای از علم اقتصاد است. افزایش بسیار 
شدید هزینه های درمانی در تمام دنیا، بیشتر دولت ها و سازمان های مسؤول را وادار کرده است دراین باره به تفکر بپردازند و این خدمات را از دیدگاه های 
اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. از این رو، زمینه خاصی به نام اقتصاد سالمت پدیدار شده است. اقتصاد سالمت شاخه جدیدی است ولی به 
دلیل اهمیت و تأثیر زیاد آن در مدیریت بهینه و در فراهم کردن ابزار و روش های الزم برای برنامه ریزی و هم چنین برنامه ها و طرح های بهداشتی درمانی، 
آن چنان گسترش یافته که امروزه به یکی از مباحث مهم در محافل دانشگاهی و اجرایی تبدیل شده است. این مطالعه با توجه به اهمیت موضوع در پی 
بررسی اثرات اقتصاد سالمت بر رشد اقتصادی در ایران است و به بررسی مبانی نظری و مطالعات انجام شده در این زمینه می پردازد. نتایج این مطالعه 
نشان می دهد که شاخص های سالمت مانند امید به زندگی، نرخ مرگ و میر و شاخص های تأثیرگذار دیگر مانند نرخ باسوادی و درآمد سرانه بر رشد 
اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار دارند و تغییر کوچکی در این متغیرها می تواند اثرات بسیاری بر رشد اقتصادی داشته باشد.  بیش از پنجاه سال است که 
آموزش سالمت در ایران تشکیالت سازمانی دارد و در این سال ها دستاوردهای زیادی برای نظام سالمت کشور با خود به همراه داشته است. تغییرات 
اساسی که در سالیان گذشته در اصول و مفاهیم آموزش و ارتقای سالمت رخ داده است، سبب شده نوع فعالیت های مرتبط با این حوزه نیز دستخوش 
تغییراتی شود. در واقع ورود متخصصان و صاحب نظران آموزش سالمت به حوزه های سیاست گذاری، تقویت اقدامات جامعه، توسعه محیط های حامی 
سالمت و بازنگری در نظام ارایه خدمات در کنار توجه به توانمندی مخاطبان برنامه های سالمت، سبب شده است نگاه به آموزش و ارتقای سالمت تغییر 
کند و انتظارات از آن نیز افزایش یابد. از این رو با توجه به اهمیت اقتصاد سالمت این مطالعه به بررسی و رتبه بندی استان های کشور بر اساس شاخص های 

خدمات درمانی در حوزه اقتصاد سالمت بپردازد. 

نعیمه جزینی زاده1/ زهره طباطبایی نسب2
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تأثیر شاخص های سالمت بر رشد اقتصادی: مطالعه 
با  توسعه یافته  و  در حال توسعه  کشورهای  موردی 
استفاده از داده های پانل برای دوره 1990-2010 
که  می دهد  نشان  مطالعه  این  نتایج  پرداخته اند. 
و  مثبت  تأثیر  زندگی  به  امید  و  سرمایه  موجودی 
بررسی  مورد  کشورهای  گروه  دو  هر  بر  معناداری 
دارد و نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال تأثیر منفی بر 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد، هم چنین 
نرخ باروری در کشورهای توسعه یافته تأثیر مثبت و در 
کشورهای در حال توسعه تأثیر منفی دارد. در این 
مطالعه، ابتدا آزمون مربوط به ریشه واحد با داده های 
پانلی صورت گرفته است و این نتیجه حاصل شد که 
رابطه  اقتصادی  رشد  و  سالمت  شاخص های  بین 
اف  آزمون  نتایج  هم چنین  دارد،  وجود  بلندمدت 
)F( و آزمون هاسمن نشان داد که روش اثرات ثابت 

مناسب تر است. 
تأثیر  درباره  را  نعیم وهمکاران )2009(، مطالعاتی 
شاخص های سالمت بر رشد اقتصادی داشته اند که 
با استفاده از داده های سری زمانی برای کشورهای 
مختلف اسالمی انجام شده است و از شاخص های 
متفاوتی برای سالمتی استفاده کرده اند در تمامی 
مطالعات نتیجه گرفته اند که شاخص سالمتی تأثیر 

مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. 
نابرابری  فرضیه   خود  مطالعه  در   ،)2012( پوالک 

درآمدی را با استفاده از داده های تابلویی برای 310 
کشور متشکل از کشورهایی با متوسط درآمد میانه و 
کم در دوره زمانی 2002-1982 مورد آزمون قرار داده 
است. نتایج به دست آمده با به کارگیری روش حداقل 
مجذورات معمولی برای داده های تلفیقی، نشان دهنده  
وجود رابطه معنی دار و منفی میان سالمت و نابرابری 
درآمدی است. اما با به کارگیری اثرات ثابت و تصادفی 
و لحاظ ناهمگونی میان ویژگی های خاص هر کشور، 
نتایج کاماًلً متضاد است به گونه ای که اثرات تصادفی، 
بیانگر وجود رابطه ی مثبت میان دو متغیر مذکور برای 
کشورهای مورد مطالعه در دوره ی زمانی مورد برررسی 
است.  میلهام )2013(، در مطالعه خود رابطه بین رشد 
اقتصاد و پیشرفت سطح بهداشت در کشور سودان در 
قرون 19 و 20 بررسی کرده است. نتایج حاکی از آن 
است که باال رفتن نرخ مرگ و میر و پایین آمدن آن، باعث 
بروز رکودهای شدید در اقتصاد می شوند. هم چنین بر 
اساس نتایج مطالعه در دوره 1912 الی 1970 کاهش 
سطح بیکاری در شرایط ثبات تولید ملی باعث کاهش 
مرگ و میر و باال رفتن امید به زندگی شده است و بیکاری 
دهه 1930 تأثیر معنی داری بر روی امید به زندگی و نرخ 

مرگ و میر داشته است.

عوامل تعیین کننده و مؤثر بر سالمت
این عوامل بسیار متعدد و متنوع اند. برخی از این 

عوامل در اختیار و در کنترل بشر است و بعضی خارج 
از کنترل او به طور کلی این عوامل به سه گروه تقسیم 

می شوند:
 عوامل زیستی 

 عوامل توسعه ای 
 نظام مراقبت های سالمت

عوامل زیستی مانند باکتری ها، قارچ ها و دیگر عوامل 
بیماری زا و هم چنین عوامل مربوط به سیستم ایمنی 
فرد و عوامل نژادی که استعداد بیماری یا دوری افراد از 

بیماری ها را تعیین می کند. 
شیوه  مسکن،  آموزش،  فقر،  درآمد،  مانند  عواملی 
به  مربوط  عوامل  و...  اجتماعی  عدالت  زندگی، 
توسعه  یافتگی هستند که بر سالمت افراد و جامعه 
کیفیت  و  سالمت  نظام  وضعیت  می گذارند.  اثر 
تعیین کننده  عامل  درمانی  بهداشتی  مراقبت های 
دیگری است که بر سالمت اثرگذار است) رخشانی و 

همکاران، 1389(.

نقش اقتصاد سالمت در توسعه سالمت ملی 
نقش اقتصاد سالمت در کاربرد فرآیند مدیریت برای 

توسعه سالمت ملی، شامل موارد زیر است:
 ارتباط قوی  بین فعالیت های برنامه ریزی و تأمین 
سالمت،  اقتصاد  طریق  از  می سازد.  برقرار  منابع 
نتایجی  و  منابع  مصرف  درباره  دقیقی  اطالعات 
اختیار  در  می شود،  حاصل  آن ها  مصرف  از  که 
تصمیم گیرندگان قرار گیرد تا آن ها بتوانند براساس 
ضروری  موارد  به  را  اعتبارات  و  منابع  اولویت ها، 

تخصیص دهند؛ 
 اقتصاد سالمت، نقش منابع و فعالیت ها در رسیدن 
به هدف های ملی را نشان می دهد و مشخص می کند 
برای این که مؤسسات مختلف پیش از پرداختن به 
مقاصد خاص خود، رسیدن به هدف های کلی را مورد 
توجه قرار دهند باید چه تصمیماتی را بگیرند و به اجرا 

گذارند؛
نظام  نیاز  مورد  مالی  تدارکات  سالمت،  اقتصاد   
سالمت را تعیین می کند و به شناخت منابع مالی مفید 

و مؤثر یاری می رساند؛ 
 اقتصاد سالمت، کمک می کند از منابع مالی قابل 
وصول اطمینان حاصل شود. مثاًل، برای هر برنامه 
هزینه مورد نیاز اعم از هزینه های اولیه و هزینه های 
ادامه عملیات را برآورد و منابع اعتبارات مالی الزم و 
قابل دسترس را برای این برنامه ها، پیش بینی می کند 

)کریمی، 1383(.
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رشد اقتصادی و آموزش
این نظر که سرمایه گذاری در سرمایه انسانی موجب 
افزایش رشد اقتصادی می شود در واقع به زمان آدام 
به  می گردد.  باز  کالسیک  اقتصاددانان  و  اسمیت 
عقیده او، انسان ها  با آموزش، سرمایه مبدل می شوند 
و جامعه می تواند از توان  تولیدی بهتری بهره مند شود. 
بیشتر تالش اقتصاد دانان کالسیک برپایه شناسایی 
ارزش اقتصادی آموزش  بوده است. کالسیک ها ضمن 
تأکید بر اهمیت سرمایه گذاری در زمینه مهارت های 
تأکید  بر جنبه  های مفید  آموزشی  انسانی، عمدتأ 
داشته اند، بی آنکه پاسخی برای میزان هزینه ها یا سود 

ناشی از آموزش نیروی انسانی ارایه دهند.
وارد  انسانی  سرمایه  مفهوم   ،1960 دهه  اوایل  در 
ادبیات اقتصاد شد. این زمانی بود که پروفسور شولتز  
در سخنرانی خود در افتتاحیه انجمن اقتصاد ایالت 
متحده آمریکا، هزینه های آموزشی را به عنوان یک نوع 
سرمایه گذاری تعبیر و تحلیل کرد  و بیکر  در کتاب خود 
با عنوان سرمایه انسانی، نظریه تشکیل سرمایه انسانی 
را توسعه داد و روش تحلیل بازدهی سرمایه گذاری 
در سرمایه انسانی را ارایه کرد. به اعتقاد او، آموزش 
می تواند موقعیتی برای افراد فراهم آورد تا مهارت های 
و  افزایش  امر موجب  این  که  افزایش دهند  را  خود 
تسهیل رشد اقتصادی می شود. از این دوره به بعد، 
سرمایه گذاری در آموزش های رسمی و غیررسمی و 
تربیت نیروی انسانی موجب شد تا مهارت های نیروی 
کار افزایش یابد و آگاهی و تحرک الزم برای توسعه 
اقتصادی و اجتماعی فراهم شود. کوزینتس  نیز معتقد 
است که سرمایه انسانی در کشورهای پیشرفته حاصل 
اندوخته دانش هایی است که در تجربیات علمی آن ها 
ناشی شده است. شولتز از آموزش به عنوان نوعی از 
سرمایه گذاری یاد می کند و بیان می کند که کلید توسعه 

اقتصادی خود انسان است، نه منابع مادی. به اعتقاد 
شولتز بهبود کیفیت نیروی کار، ناشی از سرمایه گذاری 

در نیروی انسانی یا آموزش است.

نتیجه گیری 
تحوالت اخیر در حوزه مطالعات اقتصاد سالمت در 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه  نشان می دهد 
که این متغیر نقش اصلی و اساسی در  بهبود شرایط 
اقتصادی دارد. کارشناسان بهداشت بیشتر بر این 
باورند که افراد تندرست کار بیشتری انجام می دهند 
و توان جسمانی و ذهنی بیشتری دارند بنابراین با 
توجه به حیاتی بودن موضوع اقتصاد سالمت باید این 
موضوع در اساس کار سیاست گذاران و برنامه ریزان 
دولت قرار گیرد تا از طریق بهبود این شاخص رشد 

اقتصادی کشورها فراهم آوردند.
علم  جدید  شاخه های  از  سالمت  اقتصاد  واقع  در 
اقتصاد است که به مطالعه چگونگی تخصیص منابع 
تخصیص  هم چنین  و  درمان  و  بهداشت  بخش  به 
این  در  می پردازد.  مزبور  بخش  درون  در  منابع 
منحصربه فرد  مشخصه های  اقتصاد  علم  از  شاخه 
و  شناسایی  درمانی  بهداشتی-  خدمات  بازارهای 
مناسبی  اصطالحات  و  می گیرد  قرار  تحلیل  مورد 
عمل  به  اقتصاددانان  سنتی  تحلیل  ابزارهای  در 
می آید. آن چه تاکنون انجام شده، همگی در راستای 
دستیابی به اهداف این تحقیق مبنی بر بررسی اثرات 
شاخص های سالمت بر رشد اقتصادی در ایران بوده 
است. تحلیل هایی که تاکنون صورت گرفته و بررسی 
مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور بیانگر 
این است که شاخص هایی مانند امید به زندگی، کل 
در آمد  و  باسوادی   نرخ  درمان،  و  بهداشت  مخارج 

سرانه، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.                                

منابع 
نادر)1387(،  مهرگان،  سید حمید رضا،  1-اشرف زاده، 
اقتصادسنجی پانل دیتا، مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه 

تهران.
بر  اقتصادی  رشد  نقش  سعید،)1382(،  2-جوادی پور، 
عالمه  دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  پایان نامه  بهداشت، 

طباطبایی. 
3-ربیعی، مهناز، حیدری، سمیه، شریعت بهادری، مینا، 
بر  سالمت  شاخص های  تأثیر  صدیقه)1392(،  کنی، 
رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته و 
در حال توسعه، مجله اقتصادی، شماره های 7 و 8، مهر 

و آبان. 
عباس  پریانی،  محسن،  شمس،  فاطمه،  4-رخشانی، 
و  وظایف  تاریخچه،  سالمت  ارتقای  و  آموزش   ،)1389(
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  شاخص ها، 

معاونت بهداشت.
5-رئیس پور، علی، پژویان، جمشید)1391(، آثار مخارج 
ایران:  در  بهره وری  و  اقتصادی  رشد  بر  دولت  بهداشتی 
سال  علمی-پژوهشی،  فصلنامه  ای،  منطقه  رویکرد 

هجدهم، شماره 4، زمستان. 
6-سلمانی، بهزاد، محمدی، علیرضا)1387(، بررسی اثر 
مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 
)1350-1381(، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 

سال سیزدهم، شماره 39.
صافی  مرتضی،  سامتی،  مصطفی،  7-عمادزاده، 
و رشد  رابطه مخارج سالمت  داود)1390(،  دستجردی، 
اقتصادی در استان های ایران، مدیریت اطالعات سالمت، 

ویژه نامه اقتصاد سالمت.
اول،  جلد  سالمت،  اقتصاد  ایرج)1383(،  8-کریمی، 

ناشرگپ.
بررسی  سعید)1384(،  جوادی پور،  احمد،  9-مجتهد، 
موردی  مطالعه  اقتصادی)  رشد  بر  بهداشتی  مخارج  اثر 
کشورهای منتخب در حال توسعه(، فصلنامه پژوهش های 

اقتصادی ایران، شماره 
توزیع  رابطه  حسین)1390(،  زارع،  ویدا،  10-واعظی، 
درآمد) شاخص منتخب ضریب جینی( و اقتصاد سالمت) 
شاخص منتخب مرگ و میر و علل مرگ( در ایران، فصلنامه 

علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 42. 
11-Cha kroun, M. )2009(. Health care ex-
penditure and GDP: An international panel 
smooth transition approach. International 
Journal of Economics, 3)2(, 1- 20.
12-Milham S)2013(,HypothesisL the re-
versal of the relation between economic 
growth & health Peogress in Sweden in 
the nineteenth and twentieth centuries was 
caused by electrification. Retired Washing-
gton State Health Depaetment, Olympia , 
WA, USA. 
13-Naeem A. Short RUN AND Long run & 
long Run Dynamics)2009(, of IMPACT if 
Health statuse on Economic Groth. MPRA 
paper. 

ایران  یزد،  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  یزد،  واحد  اقتصاد،  1-گروه 
)دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد(

یزد،  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  یزد،  واحد  اقتصاد،  2-گروه 
ایران)استادیار(

M26.economist@gmail.com

76



77  /www.sanatdarman.ir

بیامرستان

مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی اخرت در یکی از بهرتین مناطق تهران به نام الهیه قرارگرفته است. این بیامرستان که عمری هفتاد ساله 
دارد خانه شخصی اخرتامللوک فرمانفرما بوده که از سوی او وقف شده است. پس از انقالب اسالمی، این مرکز به دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی واگذار می شود. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای سه مرکز ارتوپدی است که بیامرستان اخرت از مراکز مهم و معترب این 
دانشگاه به شامر می آید. دو مرکز ارتوپدی دیگر در بیامرستان امام حسین )ع( و بیامرستان طالقانی قرار دارد. بسیاری از رزیدنت های این 
بیامرستان اکنون از متخصصان و استادان دانشگاه های تیپ دو هستند و یا این که در بیامرستان های درمانی کار می کنند. 
این بیامرستان در زمینی به وسعت 12 هزار مرت مربع ساخته  شده و 12۰ تخت مصوب و فعال دارد. در گذشته تعداد 5۰ تخت در این 
بیامرستان با رضیب اشغال 2۰ تا 25 درصد وجود داشت. با افزایش تعداد تخت ها این رضیب به 85 درصد افزایش پیدا کرده است. متوسط 
روزهای بسرتی نیز سه تا چهار روز است. گزارش خربنگار ما را از این بیامرستان بخوانید.

بیمارستانی در الهیه؛ پذیرای بیماران از همه نقاط کشور
بیمارستان فوق تخصصی »اختر« 
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متر  به وسعت ۱۲ هزار  زمینی  بیمارستان در  این 
فعال  و  مصوب  تخت   ۱۲۰ و  شده  ساخته   مربع 
دارد. در گذشته تعداد ۵۰ تخت در این بیمارستان 
با ضریب اشغال ۲۰ تا ۲۵ درصد وجود داشت. با 
درصد   ۸۵ به  ضریب  این  تخت ها  تعداد  افزایش 
افزایش پیدا کرده است. متوسط روزهای بستری 

نیز سه تا چهار روز است. 
اول  بیمارستان اختر دارای دو فضا است؛ فضای 
شامل ساختمان خانه اخترالملوک فرمانفرما است 
که در حال حاضر تبدیل به بخش اداری بیمارستان 
شده است. در طرح تحول نظام سالمت، بخش هایی 
به این ساختمان افزوده شد. بخش دیگری از این فضا 

استفاده  مورد  بیمارستان  آموزش  بخش  به عنوان 
و  دیجیتال  کتابخانه  بخش  این  در  می گیرد.  قرار 
بسیار مجهزی وجود دارد. درمانگاه بخش دیگری از 

این قسمت را به خود اختصاص داده است. 
طبقه  سه  ساختمانی  بیمارستان،  دیگر  فضای 
ساختمان  این  دارد.  مساحت  متر  هزار  که  است 
شده  بازسازی  کاماًلً  داشته،  وجود  گذشته  از  که 
است. در قسمت پشت این ساختمان و درنزدیکی 
سفارت بلژیک، دو طبقه به آن افزوده شده است. 
آی سی یو)ICU( در این قسمت است. طبقه پایین 
کاردرمانی  و  فیزیوتراپی  برای  نیز  ساختمان  این 

درنظر گرفته شده است. 

درمانگاه های این بیمارستان شامل درمانگاه ویژه 
دندان پزشکی،  فک و صورت،  بیهوشی،  ارتوپدی، 
و  طب فیزیکی  و  الکترودیاگنوز  عمومی،  جراحی 
توان بخشی، داخلی و پاراکلینیک های آن نیز شامل 
و  فیزیوتراپی  کاردرمانی،  آزمایشگاه،  رادیولوژی، 

داروخانه است. 

اتاق های عمل بازسازی می شوند
 )ICU(این بیمارستان ۶ اتاق عمل و ۸ تخت آی سی یو
مجهز و به روز داد که در اسفندماه سال ۹۴ به دنبال 
شده اند.  ساخته  سالمت  نظام  تحول  طرح  اجرای 
 ۷ ساعت  تا  صبح  نوبت  دو  در  جراحی  عمل های 

بیمارستان فوق تخصصی »اختر« 

بیمارستانی در الهیه؛ پذیرای بیماران از همه نقاط کشور
مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی اختر در یکی از بهترین مناطق تهران به نام الهیه قرارگرفته است. این بیمارستان که عمری هفتاد ساله دارد خانه 
شخصی اخترالملوک فرمانفرما بوده که از سوی او وقف شده است. پس از انقالب اسالمی، این مرکز به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار 
می شود. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای سه مرکز ارتوپدی است که بیمارستان اختر از مراکز مهم و معتبر این دانشگاه به شمار می آید. 
دو مرکز ارتوپدی دیگر در بیمارستان امام حسین )ع( و بیمارستان طالقانی قرار دارد. بسیاری از رزیدنت های این بیمارستان اکنون از متخصصان و 

استادان دانشگاه های تیپ دو هستند و یا این که در بیمارستان های درمانی کار می کنند. 

شیما عسگری
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بعدازظهر به صورت عمومی و ۷ بعدازظهر تا ۷ صبح 
برای بیماران اورژانسی فعال است. روزانه ۲۰ تا ۳۰عمل 

فوق تخصصی به طور میانگین انجام می شود. 
بیمارستان  رییس  توکل،  رحمت اله  دکتر  گفته  به 
اختر، اتاق های عمل حدود۶۰ سال است که تغییری 
فرصت  اولین  در  بخش  این  بازسازی  نکرده اند. 
فیزیکی  فضای  نوسازی  و  بهسازی  برنامه های  از 
اتاق  اداری  قسمت  انتقال  »با  است:  بیمارستان 
عمل به پشت بام، فضای جدیدی به اتاق های عمل 
اتاق های  تعداد  ترتیب  این  به  افزوده خواهد شد. 

عمل از ۶ به ۱۰ اتاق افزایش خواهد یافت.« 
به گفته او تجهیزات اتاق عمل این بیمارستان کامل 
بیمارستانی  کمتر  که  باشد  تجهیزاتی  از  شاید  و 
این  در  باشند.  داشته  اختیار  در  را  آن  کشور  در 
میان مسؤوالن به دنبال این هستند که تجهیزات 
بخش  به  نیز  را  فقرات  ستون  جراحی  عمل 

فوق تخصص های این بیمارستان بیفزایند. 

مراکز تحقیقاتی فعال در بیمارستان 
و  بافت پیوندی  و  استخوان  تحقیقات  مرکز 
مرکزتحقیقات فیزیوتراپی؛ دو مرکز تحقیاتی فعال 
در این بیمارستان هستند اما مسؤوالن، ایجاد مرکز 
تحقیقات سوم با نام مرکز تحقیات ستون فقرات را 
با  تحقیقاتی  کارهای  »انجام  می کنند:  پیگیری 

حضور محققان جوان و استادان مختلف از سراسر 
وسیله  به  آموزش  شیوه  پیشبرد  هم چنین  کشور، 
عمل های  و  درمان  حتی  و  انجام شده  تحقیقات 
جراحی گروه ارتوپدی، فیزیوتراپی و در آینده گروه 
ستون فقرات از اهداف این مراکز تحقیقاتی است.« 
اختر، تنها مرکز درمانی فوق تخصصی دارای چهار 
گروه فلوشیپ شانه، ستون فقرات، زانو و ران است. 
هم چنین در آینده ای نزدیک گروه فلوشیپ اطفال 

نیز به مجموعه افزوده می شود. 
در  فوق تخصص  و  متخصص   ۱۲ کلی  به طور 
افراد،  این  همه  که  دارند  حضور  بیمارستان  این 
درگروه  هستند.  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای 
بیهوشی سه نفر و در گروه درد یک نفر عضو هیأت 
علمی دانشگاه هستند. اعضای گروه درد جزیی 
از  جراحی  گروه  هستند.  بیهوشی  متخصصان  از 
اعضای هیأت علمی نیستند؛ بلکه دو جراح حاضر 
بیمارستان، جراح درمانی هستند که یک  این  در 
نفرشان نیز جراح پالستیک است. جراح پالستیک، 
در جراحی های ارتوپدی اگر نیاز به جراحی زیبایی 

باشد مسؤولیت انجام آن را برعهده دارد. 

پذیرش بیماران تصادفی از سال گذشته 
در بیمارستان 

به گفته دکترتوکل، اورژانس بیمارستان اختر یک 

دكتر رحمت اله توكل
ريیس بیمارستان اختر:

همه امکانات و تجهیزات برای 
يک اورژانس ارتوپدی در اين 

بیمارستان وجود دارد. اورژانس 
دارای يک اتاق عمل سرپايی و يک 
اتاق گچ گیری سرپايی است و 1۰ 
تخت دارد. همه مراجعه كنندگان 
به اورژانس در كمتر از چهارساعت 
تکلیفشان مشخص می شود. يعنی يا با 
اقدامات سرپايی مرخص و يا بستری 

می شوند و يا در صورت مشکالت 
ديگر به بیمارستان های ديگر ارجاع 

داده می شوند
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به طور  ارتوپدی  بیماران  نیست.  عمومی  اورژانس 
مستقیم در این اورژانس پذیرش و در صورت نیاز 
بستری یا عمل می شوند. مراجعه کنندگان دیگر نیز 
پس از اقدامات ضروری و اولیه به وسیله اورژانس به 
بیمارستان هایی مانند بیمارستان شهدای تجریش 
»از  می شود:  داده  ارجاع  طالقانی  بیمارستان  یا 
نیز  تصادفی  بیمارهای  گذشته  سال  اسفندماه 
در اینجا پذیرش می شوند. در واقع همه امکانات 
این  در  ارتوپدی  اورژانس  یک  برای  تجهیزات  و 
اتاق  یک  دارای  اورژانس  دارد.  وجود  بیمارستان 
عمل سرپایی و یک اتاق گچ گیری سرپایی است و 
اورژانس  به  مراجعه کنندگان  همه  دارد.  تخت   ۱۰
مشخص  تکلیفشان  چهارساعت  از  کمتر  در 
می شود. یعنی یا با اقدامات سرپایی مرخص و یا 
بستری می شوند و یا در صورت مشکالت دیگر به 

بیمارستان های دیگر ارجاع داده می شوند.« 
کشورهای  از  بیمارانی  پذیرای  اختر  بیمارستان 
بهداشت  وزارت  هماهنگی  با  که  است  دیگر 
پذیرش می شوند. ارمنستان، تاجیکستان، ترکیه، 
عراق،  آذربایجان،  عراق،  پاکستان،  افغانستان، 
که  هستند  کشورهایی  از  عمان  قطر،  بحرین، 
را  درمانی  مرکز  این  به  مراجعه کنندگان  بیشترین 
دارند. هم چنین تعداد زیادی از ایرانی های خارج 
از کشور نیز برای درمان به این بیمارستان مراجعه 
می کنند زیرا هزینه درمان بسیار کم و کاماًلً دولتی 
از بیماران  با دفترچه ۶ درصد  است. به طوری که 

دریافت می شود. 
از  است.  نیز  آموزشی  مرکز  یک  بیمارستان  این 
همین رو هر ماه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ دانشجو در این 
بیمارستان حضور پیدا می کنند که شامل کارآموز، 
عمومی،  پزشکی  دانشجوی  رزیدنت،  انترن، 
تخصصی  رزیدنت  ارتوپدی،  تخصصی  رزیدنت 
بیهوشی، رزیدنت فلوشیپ، فلوشیپ درد، فلوشیپ 

زانو، فلوشیپ ران و فلوشیپ شانه می شوند. 

طرح گسترش درمانگاه در دست اجراست
درمانگاه بیمارستان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر 
فعال است. میانگین مراجعه کنندگان به درمانگاه 
و در شیفت  نفر  تا ۳۸۰  بین ۳۵۰  نوبت صبح  در 
کلی  به طور  است.  نفر   ۳۰۰ حدود  نیز  بعدازظهر 
روزانه بیش از ۶۰۰ نفر به درمانگاه مراجعه می کنند.

درمانگاهی  بیمارستان،  این  ارتوپدی  درمانگاه 
فعال با تعداد مراجعان باال است. به این دلیل طرح 

گسترش درمانگاه و افزودن فضای فیزیکی درمانگاه 
به  مراجعان  که  »ازآنجا  است:  اقدام  دست  در 
درمانگاه برای عکس و رادیوگرافی ناچارند به بیرون 
از بیمارستان بروند، قرارگرفتن یک فضای رادیولوژی 
است.  ضروری  بیماران  آسایش  برای  درمانگاهی 
فضای جدید درمانگاه در ۶ هزار متر مربع ساخته 

خواهد شد.« 
او درباره برنامه های دیگر برای گسترش بیمارستان 
بهتر  برای پوشش دهی  گفت: »تشکیل یک گروه 
متخصص  گذشته  در  است.  تصادفی  بیماران 
فیزیکی،  طب  متخصص  اعصاب،  و  مغز  قلب، 
اما  نداشتند  حضور  بیمارستان  در  عمومی  جراح 
اکنون برای ارایه خدمت بهتر به بیماران تصادفی، 
بیمارستان از حضور این متخصصان بهره مند شده 

است.« 

همراه سرا ساخته خواهد شد
از آنجا که این مرکز در باالی شهر تهران قرار دارد و گران 
از دغدغه های  است، تهیه مکانی برای استراحت 

تعداد عمل های جراحی 
در روز 

20 تا 30 عمل فوق 
تخصصی 

تعداد افراد فوق تخصص و 
متخصص بیمارستان 

12 فوق تخصص و 
متخصص 

تعداد دانشجویان حاضر 
150 نفر در هر ماه در بیمارستان 

تعداد مراجعان به درمانگاه 
600 نفر در نوبت صبح و عصر 

نمایه آماری بیمارستان

بخش های تخصصی مرکز اختر

تعداد تخت  نام بخش 

29 بخش یک 

38بخش دو 

29بخش سه 

درمانگاه

روزهای کاری نام درمانگاه 

شنبه  – یكشنبه - دوشنبه - ارتوپدی 
سه شنبه - چهارشنبه

کلینیک ها و پاراکلینیک

پاراکلینیک کلینیک 

آزمایشگاهدرد

رادیولوژیفک وصورت

فیزیوتراپیدندانپزشكی

کاردرمانیداخلی

تغذیه و طب ورزشی

طب فیزیكی

جراحی داخلی

بیهوشی

ویژه ارتوپدی

قلب
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همراهان بیمارانی است که از نقاط مختلف کشور 
به اینجا می آیند. از همین رو ساخت یک همراه سرا 
در دستور کارشان قرار دارد: »این فضا در زمینی به 
مساحت ۷۰۰ متر با کمک شهرداری منطقه یک 

تهران و همیاری خیران ساخته خواهد شد.«
بیمارستان  مشکل  مهم ترین  دکترتوکل  گفته  به 
نقدینگی یعنی نبود پرداخت از سوی بیمه ها است: 
»ما یک گروه جراحی ارتوپدی هستیم. یعنی حتی 
با تعرفه دولتی درآمد خوبی داریم و می توانیم از پس 
بیمه ها  این که  به شرط  برآییم  خودمان  هزینه های 
هم پول ما را پرداخت کنند. بیمه ها از تیر سال ۹۴ 
به ما بدهکار هستند. البته سازمان تأمین اجتماعی 
با دانشگاه و ما داشته است ۶۰  طبق توافقی که 
درصد از بدهی ها را به صورت علی الحساب از طریق 
بانک رفاه پرداخت می کند اما از سوی باقی بیمه ها 

هنوز اقدامی صورت نگرفته است.« 

باکمبود پرستار مواجه ایم
در این بیمارستان کمبود تخت وجود ندارد و از آنجا 

آمادگی  است،  فوق تخصصی  بیمارستان  یک  که 
اما  دارد.  نیز  را  تخت   ۲۰۰ به  گسترش  و  افزایش 
رو به رو است:  با مشکل  پرستاری  نیروی  زمینه  در 
»طبق قانون و استاندارد باید نسبت بین بیماران 
و پرستاران، یک و یک دهم باشد اما این نسبت در 
بیمارستان اختر دو و یک دهم است و حدود ۵۰ 
درصد کمبود پرستار داریم. بنابراین کمبود نیروی 
انسانی از جمله پرستار، بهیار و کمک بهیار در این 
بیمارستان به چشم می خورد. اگر سه تا چهاردهم 
پرستاران را نسبت به بیمار اضافه کنند مشکل ما 
 )ICU(حل می شود. برای نمونه با تأسیس  آی سی یو
استفاده  نیز  آنجا  در  موجود  پرستاری  ساختار  از 
شد. بنابراین در این بیمارستان افزایش نیرو وجود 
نداشته است بلکه افزایش بهره وری از نیروی موجود 

انجام شد تا کمبود ها به چشم نیاید.« 
بخش  به  بیمارستان  پشتیبانی  نیروی  او  گفته  به 
که  چیزی  تنها  اما  است.  شده  واگذار  خصوصی 
امکان واگذاری آن در این بیمارستان وجود ندارد 
نیرو ها  این  تأمین  نیروهای نگهبانی است: »برای 

از  و برخی  انتظامی بسته شد  نیروی  با  قراردادی 
مأموران نیروی انتظامی درخارج از ساعات کاری 
خود به عنوان حراست فیزیکی در بیمارستان حضور 
درآمد  محل  از  موضوع  این  هزینه  می کنند.  پیدا 

بیمارستان پرداخت می شود.«

طرح  در  بیمارستان  به سازی  و  بازسازی 
تحول نظام سالمت 

در قالب طرح تحول نظام سالمت این بیمارستان 
مورد بازسازی و به سازی قرار گرفته است. هتلینگ 
بیمارستان نیز به شکل شایسته بهبود یافته و تمام 
تخته  دو  اتاق های  به  تبدیل  بیمارستان  اتاق های 

شده است. 
به گفته او داروخانه بیمارستان بسیار مجهز است: 
»دارو و لوازم مصرفی بیماران در داخل بیمارستان 
به  اقالم  این  خرید  برای  بیماران  می شود.  تهیه 
هیچ وجه به خارج از بیمارستان فرستاده نمی شوند. 
سالمت  نظام  تحول  طرح  مزیت های  از  یکی  این 

است که در این مرکز اجرایی می شود.« 
از  یکی  به عنوان  مردم  جیب  از  پرداختی  کاهش 
این  در  نظام سالمت  بسته های دیگر طرح تحول 
 ۶ و  دولتی  »تعرفه ها  می شود:  رعایت  بیمارستان 
علت  به  است.  بیماران  جیب  از  پرداختی  درصد 
حضور بیماران از سراسر کشور در این بیمارستان 

دفترچه های روستایی نیز پذیرفته می شود.« 
در قالب طرح تحول نظام سالمت تجهیزاتی برای 
بیمارستان خریداری شده است. اکنون این مرکز 
از نظر تجهیزات پزشکی در سطح باالیی قرار دارد: 
رادیولوژی   )VGR( وی جی آر  دستگاه  تازگی  »به 
این دستگاه در جهت های  خریداری شده است. 
مخالف عکس برداری و رادیوگرافی انجام می دهد. 
و  است  پکس  با  رادیوگرافی  ارتباط  هم چنین 
اتاق  و  درمانگاه  در  گرفته شده،  تصاویر  بالفاصله 

عمل دیده می شود.« 
 رییس بیمارستان اختر در ادامه گفت: »طرح تحول 
بسیار به ما کمک کرد تا بتوانیم بیمارستان را کاماًلًً 
نوسازی و بازسازی کنیم. خوشبختانه روند بسیار 
خوبی را در این زمینه پیموده ایم. اما آنچه در این 
طرح ما را دچار چالش کرد نبود پرداخت به موقع 
بیمه ها به خصوص بیمه سالمت است. بیمارستان 
بیمه ها  از  تیرماه سال گذشته  از  تومان  میلیارد ها 
طلب دارد. این موضوع در ده ماه گذشته متأسفانه 
نقدینگی ما را پایین آورده است. زمانی که نقدینگی 
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پایین  خدمات  ارایه  در  هم  ما  توان  می آید  پایین 
می آید.« 

با مشکالت  »سال های سال، نظام سالمت کشور 
پولی  میزان  است  این  واقعیت  بود.  روبه رو  زیادی 
سبد  در  می گرفت  درنظر  سالمت  برای  دولت  که 
زندگی درصد پایینی داشت. سال های سال بیمه ها 
بی کفایتی هایی نشان دادند که به همین دلیل عماًل 
تا  از جیب مردم  پرداختی  و ۹۲  در سال های ۹۱ 

هفتاد درصد هم باال رفت.« 
به  توجه  وضعیت  درباره  را  جمله  این  توکل  دکتر 
تحول  طرح  از  پیش  سالهای  در  جامعه  سالمت 
نظام سالمت گفت و ادامه داد: »هرچند هنوز در 
بخش سرپایی و بستری به این نتیجه نرسیدیم که 
پرداختی از جیب مردم پایین بیاید اما طرح تحول 
شروع خوبی بود. شاید این طرح مقداری نیاز به 
پیرایش داشته باشد. به هرحال تا کاری شروع نشود 
مشکالت و مزایای آن هم مشخص نمی شود. طرح 
نیست  قانون جدا  این  از  نظام سالمت هم  تحول 
چراکه کار درمان در دنیا کار سختی است. زمانی 
می توانیم بگویم کار درمان چالش ندارد که میان 
باشد.  نداشته  وجود  مالی  ارتباط  پزشک  و  بیمار 
طرح تحول را نباید فقط به عنوان یک بسته کوچک 
در بعد وزارت بهداشت دید بلکه زوایا و شاخه های 
مختلفی دارد که هرکدام از این شاخه ها اگر درست 

عمل نکنند طرح پیش نمی رود.« 
به هنگام  پرداخت  طرح  این  چالش های  از  یکی 

به پزشکان است. از همین رو دکتر توکل با اشاره 
این  در  پزشکان  وضعیت  درباره  موضوع  این  به 
کوتاهی  زمینه  این  در  بیمه ها  »اگر  گفت:  طرح 
کنند از یک زمان به بعد پزشک خسته و از طرح 
که  افزوده ای  ارزش  دیگر  از سوی  جدا می شود. 
در جامعه اتفاق می افتد در جامعه پزشکی وجود 
ندارد. پزشکی کار قائم به ذات است این مسأله در 

شغل های دیگر وجود ندارد. 
مرجع  عاقل ترین  و  باال ترین  به عنوان  پزشک 
تصمیم گیری در پزشکی اظهار نظر می کند. این در 
جامعه ما دیده نمی شود در صورتی که رشته پزشکی 
با همه رشته ها متفاوت است. آن زمان درآمدهای 
دیگران را با درآمدهای چندساله پزشکان مقایسه 
برای  پزشک  می شوند.  چالش  دچار  و  می کنند 
سال های  بهترین  پزشک شدن  و  درس خواندن 
زندگی و جوانی خود را برای کار اقتصادی از دست 
می دهد. باید دولت، وزارت بهداشت و نظام پزشکی 
پزشک  یک  برای  اگر  کند.  کار  موضوع  این  روی 
نقص عضو به وجود بیاید کارایی خود را از دست 
می دهد. هیچ کس این مسایل را در مورد پزشکان 
نمی بیند و درباره آن توضیح نمی دهد. مشکل از 
نیستند.  واقع بینانه  چون  است  سیاست گذاری ها 
بنابراین طرح تحول خوب است، اما ممکن است 
جامع و کافی نبوده باشد. بیمه ها باید در پرداخت 
آن چه به عنوان تضمین و خرید خدمت تعهد کردند، 

وفای به عهد کنند.«                                               

 تاریخچه  بیمارستان 

مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی اختر هفتاد 
سال پیش و در سال ۱۳۲۵ از سوی اخترالملوک 
ساختمان  شد.  احمر  هالل  وقف  فرمانفرما 
ارتش  به  و  راه اندازی   ۱۳۳۲ درسال  مرکزی 
نیز  ظفار  جنگ  در  شد.  داده  تحویل  آمریکا 
مورد  امریکایی  سربازان  درمان  مرکز  به عنوان 
در  بیمارستان  این  می گرفت.  قرار  استفاده 
ارتوپدی،  زایمان،  بخش های  دارای  زمان  آن 
دندان پزشکی، چشم پزشکی، پوست و اعصاب 
 ۲ و   ۱ شماره  ساختمان های  بود.  روان  و 
فرمانفرماییان نیز که در سال ۱۳۵۸ در اختیار 
بنیاد مستضعفان قرار گرفته بود، درمجموع با 
درمان  بهداشت،  وزارت  به  مرکزی  ساختمان 
تاریخ  این  از  شد.  واگذار  پزشکی  آموزش  و 
وکارکنان  تخت   ۱۳ با  اختر  بیمارستان  نام  با 
بهداری  توان بخشی،  انجمن  از  منتقل شده 
استان و بیمارستان شفایحیاییان در مساحتی 
به کارکرد.  شروع  مترمربع   ۳۹۰ و  هزار  حدود 
این مرکز پس از ادغام بهداری و دانشگاه ها در 
آموزشی  پزشکی،  مرکز  به عنوان   ۱۳۶۵ سال 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  واحدهای   ودرمانی 
خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی قرار 
بیمارستان  عمده  و  اساسی  فعالیت   گرفت. 
ارتوپدی  وفوق تخصصی  تخصصی  رشته  در 

است. 

سال های سال، نظام سالمت كشور با 
مشکالت زيادی روبه رو بود. واقعیت 

اين است میزان پولی كه دولت 
برای سالمت درنظر می گرفت در 
سبد زندگی درصد پايینی داشت. 

سال های سال بیمه ها بی كفايتی هايی 
نشان دادند كه به همین دلیل عماًل در 
سال های ۹1 و ۹۲ پرداختی از جیب 

مردم تا هفتاد درصد هم باال رفت



راهنام
دومین منایشگاه بین املللی دارو و صنایع وابسته )ایران فارما(

بیست و چهارمین کنگره ساالنه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

دومین کنگره ساالنه انجمن علمی تروما ایران

بیست و چهارمین کنگره میان دوره ای جراحان اعصاب ایران

منایشگاه مراقبت های توانبخشی هند
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ششمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد کنترل عفونت و استریلیزاسیون از سوی 
انجمن کنترل عفونت در روزهای هفتم و هشتم شهریور امسال در مرکز همایش های رازی برگزار خواهد شد. 

هدف این کنگره یک پارچه سازی و هماهنگی بین تمامی دستگاه ها و نهادهای مرتبط و فعال در حوزه کنترل 
عفونت و استریلیزاسیون به منظور ایجاد یک عزم ملی است. استاندارد ها و راهبردهای اجرایی مربوط به مواد 
و تجهیزات پزشکی حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون، ایمنی بیمار و نقش تجهیزات پزشکی و مواد حوزه 
کنترل عفونت در بیمارستان های ایمن و دوستدار ایمنی، استانداردهای ایمنی بیمار و پیشگیری و کنترل 
عفونت بیمارستانی در اعتباربخشی ملی، نقش تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت در طرح تحول نظام 
سالمت، نقش تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت دراعتباربخشی بیمارستان ها، اهمیت نظام مراقبت 
بیمارستانی درکنترل عفونت، بررسی استانداردهای مواد و محلول های ضدعفونی کننده وروش های صحیح 
مصرف، مزایا و محدودیت ها، مقاومت های میکروبی ناشی از استفاده نادرست از مواد و تجهیزات پزشکی حوزه 
کنترل عفونت، نقش بهداشت محیط درکنترل عفونت های بیمارستانی و اعتباربخشی و لزوم بازنگری و تدوین 

استانداردهای ملی و دستورالعمل های اجرایی کنترل عفونت از جمله محورهای این کنگره است.

http://sterileonline.com

ششمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات 
پزشکی و مواد کنترل عفونت و استریلیزاسیون

۷تا ۸ شهریور

دومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته )ایران فارما( از سوی سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران از بیست و چهارم تا بیست و ششم شهریور سال جاری در مصلی بزرگ امام خمینی )ره( تهران 
برگزار خواهد شد. امکان دستیابی به بازارهای جدید، آشنایی با آخرین نوآوری های صنعت داروسازی و صنایع 
وابسته، معرفی فرصت های سرمایه گذاری در ایران، امکان تبادل دانش فنی و فناوری میان شرکت های حاضر 

در نمایشگاه برخی از اهداف از برگزاری این نمایشگاه است.

iranpharmaexpo.com

دومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته 
)ایران فارما(
۲۴ تا ۲۶ شهریور

هفدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولیدمثل، هم زمان با دوازدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی 
رویان، روزهای 10 تا 12 شهریورماه جاری در تهران برگزار می شود. 

به گفته دکتر عبدالحسین شاهوردی، دبیر اجرایی این کنگره، مقاالت فرستاده شده به دبیرخانه از نظر سطح 
علمی و کیفی بسیار قابل توجه است و شرکت کنندگان کنگره امسال نیز از سخنرانی ها و کارگاه های پرباری  
بهره خواهند برد.  دبیر اجرایی کنگره بین المللی رویان درباره سخنرانان خارجی این کنگره گفت:  امسال 
نیز میهمانان خارجی از استادان و پژوهشگران مجرب کشورهای مختلف به عنوان سخنران حضور خواهند 
داشت. کارگاه هایی نیز پیش از کنگره در پژوهشگاه برگزار خواهد شد که عالقه مندان می توانند برای دریافت 
اطالعات کارگاه های جنبی از تارنمای پژوهشگاه رویان دیدار کنند. کنگره بین المللی رویان هرساله از سوی 

پژوهشگاه رویان و هم زمان با جشنواره تحقیقاتی بین المللی رویان در شهریورماه برگزار می شود.
www.royaninstitute.org

هفدهمین کنگره بین المللی رویان 
۱0تا ۱۲ شهریور
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بیست و چهارمین کنگره ساالنه انجمن جراحان ارتوپدی ایران از پنجم تا نهم مهرماه سال جاری از سوی انجمن 
جراحان ارتوپدی ایران در مرکز همایش های بین المللی رایزن تهران برگزار خواهد شد. این کنگره با هدف 
معرفی جدید ترین روش ها و دستاوردهای علم ارتوپدی و باحضور متخصصان ارتوپدی و گروه های مختلف 
فوق تخصصی نظیر زانو، دست، شانه، ستون فقرات و هیپ از سراسر کشور و نیز مهمانانی از کشورهای خارجی 

برگزار می شود. جدید ترین دستاوردهای پزشکان در حوزه ارتوپدی در این کنگره ارایه خواهد شد. 
http://iranoa.org

بیست و چهارمین کنگره ساالنه 
انجمن جراحان ارتوپدی ایران

5 تا ۹ مهر

پنجمین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماری های قلب و عروق از هفتم تا نهم مهرماه امسال از سوی مرکز 
تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز در هتل بزرگ شیراز برگزار خواهد شد. بازنگری دستورالعمل 
پیشگیری از بیماری های عروق کرونر قلب، بازنگری راهکارهای درمانی کنترل عوامل خطر بیماری های عروق 
قلبی، بحث بررسی پیرامون مطالعات اپیدمیولوژیک در رابطه با بیماری های قلبی و عوامل خطر، بحث و 
بررسی نقش ژنتیک در بروز بیماری های قلبی و راهکارهای پیشگیری و درمانی بیماری های قلبی، بحث و 
بررسی نقش تصویر برداری قلبی در تشخیص زودرس بیماری های قلبی و پایش درمانی بیماران، بازنگری 
کاربرد سلول های بنیادی در راهکارهای درمانی و پیشگیری از بیماری های قلبی، بازنگری راهکارهای درمانی 
پیشگیری از موارد مرگ ناگهانی قلبی ناشی از آریتمی های قلبی از جمله محورهای این کنگره هستند. در این 

کنگره متخصصانی از کشورهای خاور میانه و اروپا، آمریکا و ایران حضور خواهند داشت. 

http://prevention5.sums.ac.ir

پنجمین کنگره بین المللی پیشگیری 
از بیماری های قلب و عروق

۷ تا ۹ مهر

نخستین همایش منطقه ای تروما و مراقبت های بحرانی اورژانس از سوی دپارتمان طب اورژانس دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز از هفتم تا نهم مهرماه امسال در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار خواهد شد. 

این همایش با هدف معرفی و شناخت مراقبت های بحرانی اورژانس، برخورد با چالش های موجود در جهت 
پیشرفت در این زمینه و به روزرسانی در زمینه آخرین دستاوردهای مراقبت های بحرانی اورژانس در بیماران 

ترومایی و غیر ترومایی برگزار خواهد شد.
http://congress.tbzmed.ac.ir

همایش منطقه ای تروما و مراقبت های بحرانی اورژانس
۷ تا ۹ مهر

دهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی انجمن روماتولوژی ایران از بیست و هشتم تا سی ام مهرماه از 
سوی انجمن روماتولوژی ایران در مرکز آرشیو اسناد ملی کتابخانه ملی ایران، برگزار خواهد شد. 

محور اصلی کنگره دهم نیز همانند نه کنگره پیشین، بیماری های روماتولوژی است. هم چنین در کنگره 
جاری بخش های سمپوزیوم و ارایه مقاالت بین رشته ای هم گنجانده شده است. در این کنگره جدید ترین 

دستاوردهای علمی پژوهشی کشور در رشته روماتولوژی و رشته های وابسته ارایه خواهد شد.
http://www.ira10congress.ir

دهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی انجمن 
روماتولوژی ایران

۲۸  تا 30 مهر
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چهارمین کنگره فناوری های نوین آزمایشگاهی از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن متخصصان علوم 
آزمایشگاهی بالینی ایران، انجمن تأمین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی و فراورده های تشخیص طبی از 

پنجم تا هفتم آبان امسال در مرکز همایش های رازی تهران برگراز خواهد شد. 
آزمایشگاهی در  از فناوری های نوین  فناوری های نوین در تشخیص سریع بیماری های عفونی، استفاده 
پیش آگهی، تشخیص زودرس و قطعی سرطان ها، کاربرد فناوری های نوین در تشخیص بیماری های قلبی- 
عروقی، نقش فناوری های نوین آزمایشگاهی در تشخیص دیابت، تولید دانش بنیان و فناوری های محصوالت 
آزمایشگاهی، نقش بیورزونانس در تشخیص و در پزشکی نوین و فناوری های نوین در پزشکی ترمیمی و جراحی 

از جمله محورهای این کنگره هستند.

http://www.labtc.ir

بیست و چهارمین کنگره میان دوره ای جراحان اعصاب ایران از سوی انجمن جراحان اعصاب ایران، گروه 
جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از چهارم تا دهم آبان ماه امسال در هتل پارس مشهد برگزار 

خواهد شد. 
هدف از برگزاری این کنگره آشنایی متخصصان، پژوهشگران و عالقه مندان با تازه های جراحی عروق مغز و 
نخاع و جراحی ستون فقرات در حوزه تحقیقات و درمان است. جراحی عروق مغز و نخاع، جراحی اندواسکوالر 
مغز و نخاع، جراحی قاعده جمجمه و ستون فقرات محورهای این کنگره هستند. نخستین کنگره بین المللی 

جراحی عروق مغز و نخاع هم زمان با این کنگره برگزار خواهد شد.

http://cong-nsiim2016.mums.ac.ir

چهارمین کنگره فناوری های نوین آزمایشگاهی
5  تا ۷ آبان

بیست و چهارمین کنگره میان دوره ای جراحان اعصاب ایران
۴  تا ۱0 آبان

دومین کنگره ساالنه انجمن علمی تروما ایران از پنجم تا هفتم آبان ماه امسال از سوی انجمن علمی تروما ایران 
در سالن همایش های برج میالد تهران برگزار خواهد شد. 

این کنگره با هدف ایجاد زمینه های مشارکت و هم فکری به صورت بین بخشی در زمینه مدیریت تروما به ارایه 
مطالب علمی، مباحث کارگاه های عملی تخصصی و مقاالت مرتبط با این زمینه می پردازد. مراقبت های اولیه و 
ثانویه از بیمار ترومایی، بهبود کیفیت در تروما، مرگ های قابل پیشگیری، موارد و مصادیق مدیکولگال و اخالق 
در تروما، اولویت های هدایت و رهبری در تروما و اورژانس های پیش بیمارستانی، عوامل اجتماعی مرتبط با 

تروما و سامانه ثبت اطالعات بیماران ترومایی از جمله محورهای این کنگره است.

http://www.irtrauma.org

دومین کنگره ساالنه انجمن علمی تروما ایران
5 تا ۷ آبان
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دومین کنگره و نمایشگاه جهانی تجهیزات پزشکی آمریکا، با دعوت از سرمایه گذاران، سازمان های تجاری 
حوزه داروسازی، فناوری زیستی، تجهیزات پزشکی و صنعت مراقبت های پزشکی، 24 و 25 آگوست 2016 
)3 و 4 شهریور 95( در نیواورلئان آمریکا برگزار می شود و پلت فرم گسترده ای را برای بحث و تبادل نظر میان 

کارشناسان از حوزه های مختلف مانند صنعت، دانشگاه و سازمان های نظارتی فراهم می آورد. 
طراحی ایمپلنت ها و ابزارهای پرتودرمانی، محصوالت ارتوپدی و پروتزی، نوآوری در تجهیزات پزشکی فردی، 
چشم انداز پزشکی فیزیکی، فناوری های پیشرفته در زمینه تجهیزات پزشکی، تجهیزات پزشکی برای کاربران 
خانگی، مدل سازی رایانه ای و ابزارهای پزشکی، مسایل قانونی مرتبط با دستگاه های پزشکی، استانداردها 
پزشکی  پزشکی،  جراحی  ابزارهای  بیمارستانی،  تجهیزات  بازار  و  کسب وکار  قانونی،  دستورالعمل های  و 

الکترونیک و تصویربرداری پزشکی محورهای اصلی این رویداد را تشکیل می دهند. 
http://medicaldevices.omicsgroup.com

یازدهمین نمایشگاه بین المللی تشخیص بیمارستانی، داروسازی، خدمات و تجهیزات پزشکی و توانبخشی 
آسیا، از 31 آگوست تا 2 سپتامبر 2016 )10 تا 12 شهریور 95( در سنگاپور برگزار می شود و پلت فرم کاملی را 
برای بررسی آخرین نوآوری های صنعت، شبکه یابی و انجام کسب و کار در محیطی مناسب فراهم می آورد. در 
این رویداد سه روزه محصوالت مختلفی مانند تجهیزات حوادث اورژانس، فناوری و خدمات ساختمان، کترینگ 
و تجهیزات آشپزخانه، فناوری اطالعات و ارتباطات، تجهیزات و لوازم دندان پزشکی، تجهیزات تشخیصی، 
دستگاه های ضدعفونی و لوازم یک بارمصرف، مبلمان و تجهیزات پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی، مواد 
مصرفی پزشکی، لوازم چشم پزشکی، تجهیزات توانبخشی، لوازم ارتوپدی، منابع دارویی و خدمات انتشاراتی 
ارایه خواهد شد. هم چنین مقامات وزارت بهداشت، مدیران و کارکنان بیمارستانی، پزشکان، پرستاران، 
و  توانبخشی  سازمان های  فیزیوتراپیست ها،  شیمی دانان،  زیست شناسان،  بیمارستانی،  تکنسین های 

کاردرمانی، از مهم ترین بازدیدکنندگان و مخاطبان اصلی این رویداد خواهند بود.
http://www.medicalfair-asia.com

نمایشگاه مراقبت های توانبخشی هند، 1 تا 3 سپتامبر 2016 )11 تا 13 شهریور 95( با تمرکز بر نیازهای توانبخشی، 
درمان و مراقبت در مرکز همایش ها و نمایشگاه های بمبئی هند برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه تولیدکنندگان، 
واردکنندگان، تأمین کنندگان و مؤسسات ارایه دهنده خدمات، محصوالت، فناوری ها و خدمات توانبخشی گرد 
هم می آیند تا محصوالت و خدمات خود در زمینه  کمک های اولیه توان بخشی، آموزش فیزیکی و روان درمانی، 
فناوری های کمکی، مراقبت های پرستاری و پزشکی، محصوالت مربوط به حمل و نقل بیماران، کمک های 
ارتوپدی، تجهیزات روان درمانی، مبلمان بیمارستانی، مواد و تجهیزات آزمایش را به نمایش بگذارند. این رویداد 
با فراهم آوردن فرصت های آموزشی، پلت فرم مناسبی را برای کارشناسانی از هند و سراسر جهان فراهم می کند تا 
تجربیات و ایده های خود را به اشتراک بگذارند و دانش خود در زمینه روش های جدید توانبخشی را ارتقا دهند. سال 

گذشته 3344 کارشناس از سراسر جهان از این رویداد نمایشگاه بازدید کردند و 57 غرفه دار در آن حضور داشتند. 
http://www.indiarehabexpo.com

دومین کنگره و نمایشگاه جهانی تجهیزات پزشکی آمریکا
OMICS 2016/ 3 تا ۴ شهریور 

یازدهمین نمایشگاه بین المللی تشخیص بیمارستانی، 
داروسازی، خدمات و تجهیزات پزشکی و توانبخشی آسیا

MEDICAL FAIR ASIA 2016/ ۱0 تا ۱۲ شهریور 

نمایشگاه مراقبت های توانبخشی هند
India Rehab/ ۱۱ تا ۱3 شهریور 
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نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی بیجینگ چین، 12 تا 14 سپتامبر 2016 با حضور 1000 
غرفه دار و 39000 بازدیدکننده، در مرکز نمایشگاه های بین المللی چین برگزار می شود. در این نمایشگاه 
ابزارها و تجهیزات پزشکی،  با  پزشکان، جراحان و تصمیم گیرندگان، توزیع کنندگان و سازمان های مرتبط 
تکنسین ها، مؤسسات تحقیقاتی و آزمایشگاه های بالبینی گرد هم خواهند آمد و دستگاه های تصویربرداری 
پزشکی، دستگاه های الکترونیک پزشکی، ابزارهای درمانی اورژانس و جراحی، ابزارهای آزمایش های بالینی، 
تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه های تشخیصی و پرستاری، آمبوالنس ها و وسایل حمل 

و نقل پزشکی، فناوری اطالعات و ارتباطات، محورهای اصلی برگزاری این نمایشگاه خواهند بود.
http://www.chinaexhibition.com

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مراقبت های پزشکی آذربایجان، با هدف گسترش بهداشت عمومی و 
بهبود کیفیت خدمات پزشکی این کشور 19 تا 21 سپتامبر 2016 )29 تا 31 شهریور 95( در باکو آدربایجان 
برگزار می شود. این نمایشگاه که به مدت 22 سال، مکانی برای دیدار و گفت وگوی متخصصان پزشکی، 
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان بوده است، فرصت قابل توجهی را برای ارایه محصوالت، خدمات و جدیدترین 
دستاوردها در صنعت پزشکی فراهم می کند و سکوی پرتابی برای ورود بسیاری از شرکت ها به بازار آذربایجان 
بوده است. تجهیزات و مبلمان پزشکی، فناوری های آزمایشگاهی، طراحی و تجهیز همه جانبه تسهیالت 
و  بهداشت  نجات،  تجهیزات  آمبوالنس ها،  بیمارستان ها،  موادمصرفی،  تشخیصی،  تجهیزات  پزشکی، 
ضدعفونی، موادمصرفی، تجهیزات مصرفی، آموزش پزشکی، بیمه و لیزینگ بخش های اصلی این رویداد 
را تشکیل می دهد. هم چنین از برنامه های جانبی آن می توان به برپایی کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی با 

حضور برجسته ترین متخصصان پزشکی اشاره کرد. 
http://www.bihe.az/2016

نمایشگاه و کنفرانس سالمت آسیا، 20 تا 22 سپتامبر 2016 )30 شهریور تا 1 مهر 95( با تمرکز بر جدیدترین 
تحوالت و نوآوری ها در بخش سالمت، فناوری آزمایشگاهی، روش های تشخیصی، جراحی، پیوند عضو، 
فیزیوتراپی، روان درمانی و رژیم غذایی بیماران، در کراچی پاکستان برگزار می شود. در این رویداد سه روزه 
تولیدکنندگان محصوالت دارویی و مراقبت های پزشکی، پزشکان، ارایه دهندگان تجهیزات پزشکی، مؤسسات 
پزشکی، دانشگاه ها، بیمارستان ها، درمانگاه ها، آزمایشگاه ها، بخش صنعت، هم چنین برخی از مهم ترین و با 
نفوذترین تصمیم گیرندگان منطقه گرد هم می آیند و فرصت منحصر به فردی را برای غرفه داران فراهم می کند 
تا به برقراری ارتباط با متولیان صنعت پزشکی، تصمیم گیرندگان ارشد این حوزه و دیگر مخاطبان بپردازند. 
هم چنین کنفرانس هایی در زمینه موضوعات مختلف پزشکی، سالمت و مراقبت های پزشکی برپا خواهد 
شد. نمایندگان وزارت بهداشت کشورهای اسالمی و آسیایی، بیمارستان های معتبر و مشهور بین المللی، 

مؤسسات پزشکی و شرکت های داروسازی از مهم ترین بازدیدکنندگان این رویداد به شمار می آیند. 
http://www.health-asia.com/introduction.html

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی 
بیجینگ چین

CMEH 2016/ ۲۲ تا ۲۴ شهریور 

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی 
مراقبت های پزشکی آذربایجان

BIHE/ ۲۹ تا 3۱ شهریور 

نمایشگاه و کنفرانس سالمت آسیا
Asia Health/ 30  شهریور تا ۱ مهر 



راهنما

8889  /www.sanatdarman.ir



راهنما

9091  /www.sanatdarman.ir سال ششم / شماره 62 /  تیر  1395 



راهنما

9091  /www.sanatdarman.ir



راهنما

92PP  /www.sanatdarman.ir سال ششم / شماره 62 /  تیر  1395 


