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رکوردشکنیبا یکمیلیون و۱۱۲هزارتزریق واکسندریکروز

یک توئيت

بلومبرگدیروزدرتوئیتینوشت:دولت
زیمبابوه به کارمندان دولتی که مایل به
واکسیناسیون نیستند دستور داد تا
استعفا دهند که خطر انتقال ویروس به
دیگرانکاهشیابد.

رسانه های جهان

یورونیوز :هرچند با
همهگیری ویــروس
کرونا دیدگاه بیشتر
م ــردم بــه ویــروسهــا
منفی شده اســت ،با
وجود این ،بسیاری از ویروسها نقش
مثبتی در طبیعت دارنــد .درواقــع این
نقش مثبت تا حدی است که محققان
میگویند بدون ویروسها حیاتی پایدار
درزمیننمیتوانستوجودداشتهباشد.
آنــــاتــــولــــی :مــدیــر
ات ــح ــادی ــه تــورهــای
گردشگری روسیه با
اشاره به اینکه ترکیه
محبوبترین مقصد
بــرای گردشگران روســی در تعطیالت
سال 2021بودهاست،گفت 40:کشور
وجــود دارد که میتواند بــرای اهــداف
گردشگری مورد بازدید قرار گیرد؛ ولی
تقاضایسفربرایترکیهدرایامتعطیالت
درسطحی است که با این کشورها قابل
مقایسه نیست .وی افـــزود :در سال
 2019حدود 6میلیونگردشگرروسی
به ترکیه سفر کردهاند و انتظار میرود
تا پایان امسال حدود  4تا  4.5میلیون
گردشگربهترکیهسفرکنند.

در آخرین آمار24ساعته ،یک میلیون و  ۱۱۲هزار و  ۴۴۰دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شد
که این باالترین میزان تزریق روزانه واکسن از ابتدای واکسیناسیون عمومی تاکنون است .تا
کنون ۲۰میلیون و  ۵۵۸هزار و  ۳۸نفر دوز اول واکسن کرونا و  ۱۰میلیون و  ۸۹۲هزار و ۶۵۶
نفر نیز دوز دوم را تزریق کردهاند و مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به  ۳۱میلیون و
 ۴۵۰هزار و  ۶۹۴دوز رسید.در همین رابطه و در ادامه خبرهای خوش واکسنی ،وزیر بهداشت

دیروز گفت :حدود  ۲۱میلیون دوز واکسن دپو داریم که در انبارها موجود است.
عالوه براین امروز پنجشنبه حدود  ۸میلیون دوز و یکشنبه آینده  ۱۰میلیون دوز واکسن وارد
خواهد شد و بدین ترتیب تا آخر ماه جاری حدود  ۴۰تا  ۵۰میلیون دوز واکسن را در اختیار
خواهیم داشت .بنابراین از این نظر خیالمان راحت است که به لطف خداوند این مقدار واکسن
وارد کشور شده است.

فاجعه؛تنها یکپرستاربرای25بیمار!

معاونسازماننظامپرستاریمیگویددرپیکپنجمدربرخیبیمارستانهایکپرستارمسئولمراقبتاز 25بیماربودهاست
دبیرکلخانهپرستاریایرانبهخراسانمیگوید:کمتوجهیهابهحوزهپرستاریمارادرصدرآمارمرگومیرپرستارانکروناقراردادهاست
غــفــوریــان« -کــمــبــود پــرســتــار» و فاصله زیــاد
کشورمان با آمار ،ارقام و استانداردهای جهانی
حــوزه پرستاری ،موضوع جدیدی نیست امــا از
البهالی همین موضوع قدیمی ،خبری دو روز قبل
ومرتبطباپیکپنجمکرونامنتشرشدکهنمیتوان
بهسادگیازکنارآنگذرکرد«:ازبرخیاستانهاو
شهرستانهاگزارشهاییبهدستمانمیرسدکه
 ۲۵بیماررایکپرستارمدیریتمیکند».
این خبر را عزیزی معاون توسعه و مدیریت منابع
سازمان نظام پرستاری اعالم کرد به عالوه این را
همگفتکه«درهمینتهراندربرخیبخشها۱۵
بیماربدحالتوسطیکپرستاررسیدگیمیشدند
واینفاجعهاست».البتهبرایاطمینانبیشترازاین
گفته،بامحمدشریفیمقدمدبیرکلخانهپرستاری
ایران نیز موضوع را درمیان میگذاریم که وی نیز
اینآمارراتاییدمیکند.
▪آیااینفاجعهنیست؟

آیــا ایــن موضوع یک فاجعه در حــوزه بهداشت و
درمــان محسوب نمیشود؟ اگر جان انسانها و
سالمتشان در گرو داشتن شرایط استاندارد یا
دستکم نزدیک به استاندارد است ،پس وضعیتی
که بخشهایی از بهداشت و درمــان ما ،همچون
همین موضوع تنها یک پرستار برای  25بیمار،
گرفتار آن اســت ،نامش چیست؟ شریفی مقدم
دبیرکل خانه پرستاری ایران آمار دیگری را نیز به
ما گوشزد میکند که خجالتآور است :وضعیت
استانداردجهانی۴پرستاربهازاییکتختاست.
آنچــه وزارت بهداشت در کشور در نظر گرفته ،

پایینترین حد استاندارد است یعنی2/5پرستار
به ازای هر تخت .اما همین هم رعایت نمیشود و
هماکنونمتوسطکشوری9دهمدرصداست.حاال
خود حدیث مفصل بخوانید از9دهم درصد ما و آن
رقماستانداردجهانی.
▪درهرهزارنفر،بلژیک 11وایران 1.5پرستار

امــا بــد نیست بــه دستهبندی دیــگــری از آمــار و
استانداردسنجی هم توجه کنیم که البته در این
هم وضعیت پرستاری در ایــران بسیار ناخوش
اســـت .دبــیــرکــل خــانــه پــرســتــاری ایــــران بــه ما
میگوید:جهانپیشرفتهاستانداردسنجیهارابر
اساس پرستار به نسبت جمعیت میسنجد .دلیل
این موضوع نیز این است که داشتن تعداد باالی
«تخت بیمارستانی» اساسا هنر نیست چون وقتی
تختزیادداریدیعنیبیمارهمزیاددارید.ازاینرو
پرستاررادریکنسبتبندیعاقالنهبهتراستکه
به نسبت تعداد جمعیت بسنجیم .در این وضعیت
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مقایسه با آمــار جهانی در
شمار کشورهایی هستیم
کــه دارای بیشترین آمــار
تعداد پرستاران جانباخته
درکروناهستیم».
برایبررسیبیشترموضوع
به ســراغ وضعیت دیگر کشورها هم میرویم.
اتحادیه پرستاران مراقبتهای ویژه انگلستان
( )UKCCNAمـیگــویــد« :اســتــانــدارد بــرای
پرستاران بخشهای مراقبتهای ویــژه کرونا
وجــود یک پرستار مراقبت ویــژه بــرای هر بیمار
بدحال اســت ».حال اگر شرایط خودمان را در
بخشنامه پیک پنجم بررسی کنیم این عددها به
چشممیخورد:
* یــک پرستار بــرای 3بیمار بستری در بخش
مراقبتهایویژه
* یک پرستار برای  5-6بیمار در بخش بیماران
کرونا

3سطح دستهبندی داریم .سطح پایین که در هر
هزارنفر 3پرستار،سطحمتوسطکهدرهرهزارنفر
5تا 6پرستاروسطحتوسعهیافتهکهدرهرهزارنفر
9تا 10پرستار پیشبینی کرده است که کشوری
مثل بلژیک اکنون11پرستار در هر هزار نفر برای
خود اجرا کرده است .حاال وضعیت کشور ما طبق
آخرین آمار در سال  2017یعنی حدود  4سال
قبل در هر هزار نفر 1.5پرستار بوده است ضمن
▪پرستار و  3بیمار بدحال کرونا
این که ساالنه حدود2تا 3هزار نفر نیز بازنشسته و
شرایط استاندارد بــرای یک بیمار بدحال یک
ازسیستمخارجمیشوند.
پرستار تعریف میکند .حاال اگر قرار باشد یک
پرستار به  3بیمار بدحال رسیدگی کند ،چه
▪باالترینجانباختگانپرستاریدرجهان
شریفی مــقــدم از ای ــن آمـــار و ارقــــام و وضعیت مــی شــود؟ ایــن ســوال را از یــک پرستار بخش
بغرنج پرستاری در کشور بــه یــک شاهد مثال مراقبتهای ویژه کرونا میپرسم که می گوید:
اشـــاره میکند« :نتیجه همین بیتوجهیها «خودتان تصور کنید چگونه می توان به 3بیمار
و بیکفایتیها در حــوزه پرستاری و درمــان این بــدحــال بــا مــیــزان تنفس پایین بــه انـــدازه الزم
می شــود که جامعه پرستاری و پیراپزشکی در رسیدگی کــرد ،شک نکنید که در شرایط غیر
دوره کرونا  140شهید تقدیم کرده است که در استاندارد این بیمار است که آسیب می بیند»...

5
گزیده

نگرانی از آمار باالی
«سقطهای جنایی»

ساالنه ۱۰هزار سقط قانونی،
200هزار غیرقانونی
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در بیان
آماری هولناک از سقط جنین گفت :در سال99
فقط  10هزار سقط جنین قانونی در کشور انجام
شده است در حالی که برخی گزارشها از ۱۵۰
هــزار تا  ۴۰۰ ،۲۰۰و حتی  ۶۰۰هــزار سقط
جنایی حکایت دارد.
بنابرخبر فـــارس ،عــبــاس مــســجــدی آرانــی
خاطرنشان کرد :در دستگاه قضایی و سازمان
پزشکی قانونی هیچ وقت اینگونه نبوده که
بخواهیم خالف شرعی انجام دهیم یا خالف
چیزی که به عنوان پزشک قسم خورد هایم
انجام دهیم و بحث سقطجنین را عادیسازی
کنیم.
وی با اشاره به اینکه در سال  ۸۴ماده واحده
مصوب مجلس را داشتیم که موارد و مصادیقی
را که باعث مرگ جنین و مادر است و درباره
مــصــداق آن مرکز فقهی پزشکی قانونی و
علمای حوزه علمیه قم به توافق رسید هاند،
مشخص کرده است ،افزود :در سال  ۹۹از ۱۲
هزار درخواستی که داشتیم حدود  ۱۰هزار
مورد مجوز سقط گرفتند .آنچه نگرانی ماست
و در تضاد با سیاستهای جمعیتی ابالغی
رهبری است ،مسئله «سقطهای جنایی» است
که از سوی برخی مسئوالن و متولیان امر از
 ۱۵۰هزار تا  ۴۰۰ ،۲۰۰و حتی  ۶۰۰هزار
تا اعالم میشود.
وی با بیان اینکه در گزارش به شورای عالی
قضایی و با حمایتهای دادستان کل کشور،
ســازمــان پزشکی قــانــونــی اقــدامــات بسیار
ارزشمندی را با به کارگیری وزارت بهداشت
و سازمان نظام پزشکی انجام داده است،
تصریح کرد :اقدامات بسیار خوبی در حوزه
پیشگیری از سقطهای جنایی انجام شده اما
تا احقاق حقوق عامه فاصله داریم ،تا زمانی که
یک سقط غیر شرعی در کشور نباشد موضوع
را دنبال میکنیم تا چنین گناهی در هیچ
جای کشور اتفاق نیفتد.
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